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Curly-Girl-godkendte hårprodukter 

I det seneste års tid er African House blevet revet med af ”Curly Girl” bevægelsen. Er du allerede en Curly 
Girl, så ved du hvad metoden går ud på, nemlig at undgå silikone, sulfater, udtørrende alkohol, m.m.  
Curly-Girl-metoden – også kaldet CG-metoden – giver sundere hår og hjælper i mange tilfælde med at få 
den naturlige struktur frem i krøllerne. Metoden kan bruges til etnisk hår og europæisk hår, nogle bruger 

metoden selvom de slet ingen krøller har, fordi 
de oplever at håret bliver sundere.  

Desværre er markedet for hårprodukter i mange 
år blevet oversvømmet med silikone- og 
sulfatholdige produkter, som ikke altid viser sig 
at være til gavn for håret på længere sigt, på 
trods af dyre mærker. Markedet for 
hårprodukter kan være en sand jungle at finde 
rundt i.  
I webshoppen africanhouse.dk finder du en 
kategori under hårprodukter der hedder ”Curly-
Girl-godkendt”.  I den kategori finder du alle de 
produkter der er godkendte i forhold til CG-

metoden, eller nærmere sagt den danske Curly Girl Facebook-gruppe. (Der findes også en international 
gruppe.) I African House har vi sat os grundigt ind i CG-metoden og undersøger altid ingredienserne i et 
hårprodukt og tjekker om det er godkendt i gruppen. 

Vi har haft besøg af Maiken Bech Needham (administrator af 
Facebook-gruppen ”Tips og Curly Girl Metoden”) som har givet 
os en liste over de ”forbudte” indholdsstoffer, nemlig sulfater, 
silikoner, udtørrende alkohol, voks m.m. - der er desværre mange 
af dem. Vi tjekker listen grundigt inden vi lægger et produkt i 
kategorien med CG-godkendte hårprodukter.  
Når et produkt er angivet som CG-godkendt i vores webshop, kan 
du altså roligt stole på at det er rigtigt. Vi anbefaler også at holde 
øje med om der står ”CG-godkendt” med grøn skrift i produkt-
beskrivelsen. 

   

Vil du vide mere om hvad metoden går ud på, anbefaler vi Facebook grupperne  
CurlyGirl dk  og Tips og Curly Girl Metoden.   Krøller eller ej – African House ønsker en rigtig god hårdag! 😊 


