Mit érdemes tudni a fogyasztóknak a kozmetikumokról?
Mire kell odafigyelni kozmetikumok vásárlása esetén?
Nagyon fontos, hogy a címkén legyen magyar nyelvű felirat az alábbi tartalommal:
szerepeljen a termék megnevezése, és használati útmutató, amennyiben a termék
rendeltetése, nem derül ki egyértelműen,
összetevők felsorolása az „összetevők” vagy „ingredients” szót követően a közös európai
nevezéktan, az INCI alapján mennyiség szerint csökkenő sorrendben,
gyártó vagy a forgalmazó neve, székhelyének címe,
minőség-megőrzési idő feltüntetése, ha a termék szavatossági ideje kevesebb, mint 30
hónap,
amennyiben a termék szavatossága 30 hónapnál hosszabb „egy nyitott tégely” szimbólum
feltüntetésével kell jelölni hónapban vagy évben megadva azt, hogy a termék
felnyitásától számítva milyen hosszú ideig használható rendeltetésszerűen,

a terméken szereplő elővigyázatossági és tárolási előírások betartására minden esetben
figyeljünk oda pl.: „3 év alatti gyermekek nem használhatják”, „száraz, hűvös helyen
tárolandó”,
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A kozmetikai termékek minden esetben a termék az előrelátható, normál felhasználási
körülmények között az emberi egészségre nem lehet ártalmas.
A 40/2001. (XI.23.) EüM rendelet mellékletei tartalmazzák azokat az anyagokat,
anyagcsoportokat, amelyek kozmetikai készítményekben egyáltalán nem, vagy csak a megadott
határértéken belül, az előírt feltételek betartása mellett használhatóak fel.
Ugyanakkor a rendelet meghatározza a felhasználható alapanyagok körét is, melyeket négy
alapanyag típusra osztja:
1. színezékek
2. tartósítószerek
3. UV szűrők
4. és csak bizonyos feltétel mellett felhasználható anyagok
Néhány példa a tiltott összetevőkre:
Tiltott összetevő

Termékféle megnevezése, amelyben nem
lehet

Hidrokinon

Bőrhalványító készítmény

N-nitrosodietanolamin

Szempillaspirál

D2,

D3

vitamin-Ergocalciferol, Napozók, Arc- és testápoló

Cholecalciferol
Feniléndiaminok

Szemöldök, szempillafesték

1,2-Dibróm-2,4-dicianobutan

Krém,

(Methyldibromo Glutaronitril)

folyékony szappan

Iodopropynyl Butylcarbamate

Testápoló, karcsúsító, száj-és ajakápolók,

testápoló,

sampon,

tusfürdő,

babaápoló (kivéve fürdető, sampon)
4-aminobenzoesav (PABA)

Napozó, nappali arc-és hajápolók

C.I. 12150, C.I. 20170, C.I. 27290, C.I. Hennás hajfesték, bármely színes készítmény
45425
Phytonadion (Phytomenadion)

Fogkrém

(olasz),

pattanásos

bőrápoló

készítmény
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A kozmetikumok hatékony hatósági felügyelete érdekében a Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv rendszeresen ellenőrzi a forgalomban lévő termékeket.
Hatóságunk által végzett ellenőrzések során az ellenőrzött termékekkel kapcsolatban a
leggyakoribb hiányosságok az alábbiak voltak:
A csomagoláson nem szerepel a magyarországi forgalmazó
Használati utasítás hiánya
Összetevők felsorolásának hiánya
Felhasználási feltételek hiánya
Kötelező figyelmeztetések hiánya
Nem egyértelmű feliratozás, minőség megőrzési idő
Színezékek nem megfelelő jelölése
A tioglikolát tartalmat a magyarországi forgalmazó nem szerepelteti a termék címkéjén
Nem szerepel a címkén a lejárati időt jelző piktogram, minőség megőrzési idő
Minőség-megőrzési idő lejárta
Nem az előírások szerinti csomagolás.
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