
22 Kosmetik 3/2020

Neglelakproducenterne slås om at blive fri for flest ingredi-
enser – men måske er det ikke alle listede ingredienser, der 
er lige relevante, når vi taler neglelak.

Hvad er der i?
Udtrykket vegansk er også eftertragtet blandt alle med farve-
de negle. Neglelakproducenterne kæmper for at få så meget 
som muligt til at være af naturlig oprindelse. ”Op til 85% af 
ingredienserne i vores lakker er af naturlig oprindelse”, siger 
Pernille Hertz fra Alba Beauty Nordic, der har skabt mærket 
Nail-kind, men vi har fokus på alt, hvad der er i og ikke på alt 
det, der ikke er i”, siger Pernille Hertz. Nail-kind kan købes i 
Normal og er blevet en bestseller. ”Vi kunne sagtens anprise 
både 7, 8 og 9-free, men vi tænker mere på hele tiden at 
udvikle de naturlige ingredienser, som skaber produktet. Det 
har taget rigtig lang tid at udvikle den rigtige recept, som 
tørrer hurtigt og ikke skaller af igen efter den første opvask.” 
Nail-kind bruger naturlige ingredienser fra blandt andet hve-
de, majs, kartoffel – og så er den vegansk.

Naturligt er ikke altid vegansk
Vegansk er et udtryk, der går igen på mange neglelakker. 
Det er fordi meget få lakker faktisk indeholder animalske 
ingredienser. Enkelte farver kan stamme fra knuste insek-
ter eller fiskeskæl, så selv om den type ingredienser er helt 

naturlige, så kan produktet ikke claimes med vegansk: ”Vi 
har fået utrolig positiv respons på hele vores koncept, der 
er et prisbilligt alternativ, der rammer trenden farvemæssigt. 
For det er det, som er afgørende, siger Pernille Hertz. ”At lak-
ken er vegansk, er et plus. Forbrugerne vælger ud fra farve, 
holdbarhed og pris – og ja, den grønne lak er gået rent ind. 
Men de farver, hvor lignende er set på catwalken hos både 
Chanel og Dior, stikker også af.”

3-free eller 16-free?
De første neglelakker var 3-free, derefter kom 5-free og 
7-free, og især i USA er der nærmest gået inflation i an-
prisningerne af ’et-antal-free’. Brands markedsfører sig 
gerne med, hvor mange ’giftige’ ingredienser, der ikke er in-
kluderet. Det fremgår på nogle producenters og detailhand-
lendes hjemmesider, at ”størstedelen af alle neglelakker på 
markedet kan indeholde ingredienser, der mistænkes for 
at være alvorligt sundhedsskadelige”. Men er det korrekt? 
Hvilke ingredienser er det, som man gerne vil undgå i en 
neglelak?

100-millioner-free
Toluen, formaldehyd og dibutylphthalat (DBP) er de første, 
der dukker op, som ingredienser, du bliver fri for – og som 
påstås at findes i en traditionel neglelak. DBP er allerede for-
budt i EU. Går vi videre til 5-free og 7-free, så kommer ingre-
dienserne syntetisk kamfer, parabener og xylen med på fri 
for-listen. Herefter er det ingredienser såsom resin (harpiks), 
silikone, ethyltosylamide, parfume, gluten og de animalske 
ingredienser. I en artikel tidligere på året i beauty-magasinet 
Allure sagde New York-dermatologen Evan Rieder, at man 
i princippet kunne liste en lang række ingredienser og sige 
100-millioner-free, for der er heller ikke fx chokolade, radon 
eller tørret næsehorn i. Dermatologen oplyste desuden, at 
grundlaget fra forskningen til at sige, at et produkt bliver be-
dre af at være fri for visse ingredienser, ikke er til stede. Fx fri 
for gluten – det giver måske mening i særlige tilfælde, men 
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GRØNNE
NEGLE 
Neglelakker er ofte blevet markeds-
ført med alt det, der ikke er i. Du har 
sikkert hørt om både 7-free, 10-free 
og 12-free lakker, ja nu helt op til 
16-free. Forbrugerne er blevet sund-
hedsbevidste, de ønsker sig ’rene’ 
produkter, og hele skønhedsbevæ-
gelsen ’clean beauty’ har fået fat i 
folk – også i alle, der elsker neglelak. 
Lige fra rød til grøn.

Hvad kan det?
Formaldehyd: anvendt som konserveringsmiddel, neglehærder og 
forstærker i neglelak
Toluen: opløsningsmiddel, der giver glat påføring
Dibutylphthalat (DBP): brugt som blødgører og opløsningsmiddel 
for at øge fleksibilitet og holdbarhed – forbudt i EU
Formaldehydresin: en slags harpiks, der kan styrke lakken
Kamfer: giver shine og glans
Xylene: for at undgå tyk og klumpet konsistens
Gluten: fra hydrolyseret hvedeprotein, der styrker den naturlige negl



233/2020 Kosmetik

kun hvis du spiser negle med lak og ikke kan tåle gluten. Og 
uden parfume? Det har ikke været muligt at finde en lak, 
hvor parfume står i ingredienslisten. Men ingredienslister på 
neglelak kan i sig selv være svære at finde…

Plejer og holder
Ifølge Mette Steenberg fra Insight Cosmetics Group, der 
markedsfører CND, er langt de fleste lakker i dag som 
udgangspunkt 7-free. ”Det gælder både vores Shellac, Cre-
ative Play og Vinylux, men vi markedsfører os ikke med det. 
Vi vil hellere fortælle alt det gode, vores lakker kan.” Viny-
lux er en lak med ekstremt god holdbarhed, som sammen 
med sin topcoat er særlig i sin sammensætning i forhold til 
at blive stærkere over tid. Vinylux holder syv dage. Samtidig 
indeholder de plejende ingredienser, så neglen ikke udtør-
rer. ”Vinylux indeholder plejende ingredienser som keratin, 
vitamin E og jojobaolie, som holder neglens overflade sund. 
Keratinet er udvundet fra afklippet fåreuld, og dermed er 
lakken ikke vegansk. Men vi kender hele processen, så den er 
til gengæld cruelty free, plejende og meget holdbar”, siger 
Mette Steenberg.

Det er svært at navigere i neglelak-junglen, når markeds-
føringen stikker af med en række fri-for-anprisninger af in-
gredienser, der sædvanligvis slet ikke er at finde i neglelak. 
Det er lidt en skræmmekampagne, synes Mette Steenberg. 
”Du siger indirekte, at de andre ikke er fri for de ingredien-
ser, men det er de – og de er lige så sikre at anvende. Vores 
fokus er meget mere på at uddanne og påføre lakkerne rig-
tigt, så de kommer på neglene og ikke på huden”, fortæller 

Mette Steenberg. ”Og negle ånder ikke”, fortsætter hun: 
”Negle skal have plejende ingredienser og fugt. Lak og til-
hørende negleolie skal have en molekylestruktur, så olien 
kan trænge igennem lakken – ned og pleje naturneglen. Det 
er sådan Vinylux-konceptet er konstrueret”.

Neglenes lingeri
Tilgangen til markedsføringen af lakkerne bliver bekræftet af 
Mette Marie Frølund fra Renanne, der distribuerer lakkerne 
fra Kure Bazaar: ”Det er jo slet ikke tilladt i EU at markeds-
føre sig med ’fri for-anprisningerne’, så det gør vi ikke læn-
gere. Vi kigger mere på holdbarhed og farver, og det selv om 
Kure Bazaar-lakkerne er med 90% naturlige ingredienser og 
veganske. Det seneste nye er ingredienser fra bambus, der er 
rig på silicium. ”Hele konceptet er ’den gode neglefilosofi’”, 
siger Mette Marie Frølund. ”Det er lige så meget idéer og 
måden, de bliver gennemført på. Vi bliver klogere hele tiden. 
Vi har taget et UV-filter ud af lakkerne for at være på den 
sikre side, når vi får at vide, at stoffet er mistænkt hormon-
forstyrrende.” Ifølge Mette Marie Frølund er Christian David, 
der sammen med modellen Kartika Luyet står bag Kure Ba-
zaar, fuld af crazy idéer. De har etableret utallige neglebarer 
i Frankrig, hvor lakken kommer fra. I stormagasinet Le Bon 
Marché i Paris ligger neglebaren ikke i kosmetikafdelingen, 
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Kure Bazaar er fransk neglelak 
i særklasse. Kure Bazaar er 90% 
plantebaseret. Brandet har udvalgt 
sine ingredienser med stor omhu, 
så lakkerne er baseret på ekstrak-
ter fra naturlige cellulosekilder 
såsom træmasse, hvede, kartofler, 
majs og bambus. Holdbarhed og 
påføring af lakkerne er helt i top.

Karneol, Topas og Opal er de skønne navne på 
svenske IDUN Minerals neglelakker i klassiske 
farver, der alle har navn efter ædelstene og klipper. 
De langtidsholdbare lakker er beriget med minera-
ler, vitaminer og plejende mandelolie. 
Mineralerne i IDUN Minerals 
produkter er altid oprenset for fx 
nikkel og krom for at minimere 
risikoen for allergi.

NAILBERRY har respekt for 
både sundhed, natur og miljø. 
Lakkerne er certificeret vegan-
ske, cruelty free og halal. Ved 
hjælp af nyeste, patenterede 
teknologi – l’Oxygéné – leve-
rer NAILBERRY både smukke 
farver og effektiv pleje til at 
opnå sunde negle.

kombination af de bio-sourced ingredienser sammen med 
den konventionelle teknologi, som gør udslaget”, siger Per-
nille Hertz fra Alba Beauty Nordic. Med nytilkommen viden 
erstatter ingredienser fra naturen hele tiden de traditionelle, 
petrokemiske opløsningsmidler, og lakkerne beriges med 
mineraler, plantefarver udvikles, penslerne tilpasses konsi-
stens, og hver producent har sine hemmeligheder, der gør, 
at netop deres lak kan alt det, en lak skal kunne – dække, 
skinne, pleje, holde, være farverig og kunne samle det bed-
ste fra flere verdener. 

men selvfølgelig i lingeriafdelingen. ”Lakken er neglenes 
lingeri”, siger Mette Marie Frølund. ”Nu er nyeste idé 28 
naturlige, veganske refill læbestifter i samme farver som lak-
kerne, vi allerede kender”.

Neglelak er en videnskab 
Effektiviteten skal være i top, så selv om traditionelle in-
gredienser skiftes ud med plantebaserede ingredienser fra 
kartofler, bambus eller solsikke, så skal neglelakkerne stadig 
kunne levere et glansfuldt og slidstærkt resultat. ”Det er en 

ler, vitaminer og plejende mandelolie. 

Pas på miljøet helt ud til fingerspidserne med Le Vernis Go Green fra Yves Rocher, der 
er en vegansk neglelakserie i 32 nuancer baseret på ingredienser af naturlig oprindelse 
fra bl.a. roe, sukkerrør og træmasse. Formlen er beriget med kokosolie og bambuseks-
trakt og giver samme holdbarhed, dækning og glans som en traditionel neglelak.

O2 Minilak fra sven-
ske Depend har en 
perfekt størrelse og 
en pris, så du kan 
ha ve en, der passer
til ethvert outfit i ska-
bet. Depend-lakken 
er base ret på en pa-
tenteret formule ring, 
som giver bedre ilt 
til neglen, og samti-
dig er den vegansk. 
Penslen er specialde-
signet til let påføring. 
Depend er altid på 
forkant med sæson-
ens farver – og så kan 
den købes i flere end 
50 lande verden over.

NAIL•KIND i farven Green Daze er en vegansk bestseller. NAIL• 
KIND er en højteknologisk, plantebaseret neglelak, der består af op 
til 85% naturlige ingredienser. Du kan tage et prisvenligt valg fra en 
serie af smukke, trendy farver, alle nænsomme mod negle og miljø. 
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CND VINYLUX er en prisvindende neglelak, der sammen med 
VINYLUX Long Wear Top Coat giver glansfulde, fejlfri negle i op 
til syv dage. Selve Base Coat’en er indbygget i lakken. Vinylux 
plejer og forhindrer neglen i at tørre ud. Indeholder E-vitamin, 
keratin og jojoba – en olie, der ligner hudens eget fedtstof. Na-
turen finder ind i både lakker og farver – og grøn er netop dette 
efterårs farve. ■

Hvad betyder det?


