Cosmetic Products Notification Portal (CPNP)
Kasutusjuhend artikli 131 kohaseks teavitamiseks

Käesolev juhend on mõeldud kõigile kosmeetikatoodetest teatamise portaali (CPNP)
kasutajatele.
Selles selgitatakse CPNP peamisi funktsioone.
„CPNP kasutajad” tähendab:
- Kosmeetikatööstuse vastutavad isikud ja nende nimel tegutsevad kasutajad – käesolevas
kasutusjuhendis edaspidi „vastutavad isikud”;
- Levitajad, kes teevad liikmesriigis kättesaadavaks kosmeetikatoote, mis on juba mõnes teises
liikmesriigis turule lastud, ning tõlgivad omal algatusel selle toote märgistuse mis tahes osa, et
järgida siseriiklikke õigusakte – käesolevas kasutusjuhendis edaspidi „levitajad”;
- Liikmesriikide pädevad asutused, kes vastutavad kosmeetikatoodete turujärelevalve,
turuanalüüsi, hindamise ja tarbijate teavitamise eest – käesolevas kasutusjuhendis edaspidi
„pädevad asutused”;
- Mürgistuskeskused või samalaadsed asutused, kui sellised keskused või asutused on
liikmesriigis asutatud – käesolevas kasutusjuhendis edaspidi „mürgistuskeskused”.

Kasutusjuhendi lugejatel palutakse saata käesoleva kasutusjuhendiga seotud märkused
aadressil
sanco-cpnp@ec.europa.eu
Last update on 01/06/2013
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Määruse (EÜ) nr 1223/2009 artikli 16 kohase teavitamise jaoks on eraldi kasutusjuhend.
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I. SISSEJUHATUS JA NÕUDED SÜSTEEMILE
I.1. SISSEJUHATUS
I.1.1. Põhimõisted
Selguse huvides on siin ära toodud mõned kasutusjuhendis kasutatavad põhimõisted:
I.1.1.1. Kosmeetikatoode
„Kosmeetikatoode” – aine või segu, mis on ette nähtud kokkupuuteks inimese keha
välispinna osadega (nahk, juuksed, näo- ja ihukarvad, küüned, huuled ja välised
suguelundid) või hammaste ja suuõõne limaskestadega ainult või peamiselt nende
puhastamiseks, lõhnastamiseks, nende välimuse muutmiseks, nende kaitsmiseks, heas
seisundis hoidmiseks või ihulõhnade parandamiseks.
I.1.1.2. Levitaja
„Levitaja” – iga tarneahelas asuv füüsiline või juriidiline isik peale tootja või importija, kes
teeb kosmeetikatoote ühenduse turul kättesaadavaks.
I.1.1.3.Turul kättesaadavaks tegemine
„Turul kättesaadavaks tegemine” – kosmeetikatoote tasu eest või tasuta tarnimine
ühenduse turule kaubandustegevuse käigus kas levitamiseks, tarbimiseks või
kasutamiseks.
I.1.1.4. Turulelaskmine
„Turulelaskmine” – kosmeetikatoote esmakordne ühenduse turul kättesaadavaks
tegemine.
I.1.1.5. Importija
„Importija” – ühenduses asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes laseb ühenduse turule
kosmeetikatoote kolmandast riigist.
I.1.1.6. Nanomaterjal
„Nanomaterjal” – lahustumatu või bioloogiliselt püsiv kindlal eesmärgil valmistatud
materjal, mille ühe või enama välismõõte või sisemise struktuuri suurus on vahemikus 1100 nm.
I.1.1.7. Tüüpkoostis
„Tüüpkoostis” – koostis, mille puhul on loetletud koostisainete kategooria või toime ja
nende maksimaalne sisaldus kosmeetikatootes, või milles antakse asjakohast
kvantitatiivset ja kvalitatiivset teavet, kui selline koostis ei puuduta kosmeetikatoodet või
puudutab seda ainult osaliselt.
I.1.1.8. Vastutav isik
3

Ühenduses toodetud kosmeetikatoodete puhul, mida ei ole suunatud ekspordiks ega
imporditud seejärel tagasi ühendusse, on vastutavaks isikuks ühenduses asutatud tootja.
Tootja võib kirjaliku volitusega määrata vastutavaks isikuks ühenduses asutatud isiku, kes
aktsepteerib volituse kirjalikult.
Kui ühenduses toodetud kosmeetikatoote, mida ei ole suunatud ekspordiks ega
imporditud seejärel tagasi ühendusse, on tootnud väljaspool ühendust asutatud tootja,
määrab ta kirjaliku volituse alusel vastutavaks isikuks ühenduses asutatud isiku, kes
aktsepteerib volituse kirjalikult.
Imporditud kosmeetikatoodete puhul on vastutavaks isikuks iga importija tema poolt
turulelastava konkreetse kosmeetikatoote suhtes.
Importija võib kirjaliku volitusega määrata vastutavaks isikuks ühenduses asutatud isiku,
kes aktsepteerib volituse kirjalikult.
Levitaja on vastutav isik, kui ta laseb kosmeetikatoote turule oma nime või kaubamärgi all
või muudab juba turule lastud toodet nii, et see võib mõjutada vastavust kohaldatavatele
nõuetele.
Juba turule lastud kosmeetikatootega seotud teabe tõlkimist ei käsitata toote sellise
muutmisena, mis võiks mõjutada vastavust käesoleva määruse nõuetele.
I.1.1.9. Kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised (CMR) ained
Ained, mis on vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/20082 liigitatud kantserogeenseks,
mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks aineks.
I.1.1.10. CosIng
Euroopa Komisjoni andmebaas, mis sisaldab teavet kosmeetiliste ainete ja koostisosade
kohta3.
I.1.1.11. SAAS
See on DG Sanco autentimis- ja autoriseerimissüsteem.
See annab kasutajale profiili ja juurdepääsuõigused Euroopa Komisjoni spetsiaalsele
rakendusele. See rakendus haldab juurdepääsuõigusi.
I.1.1.12. ECAS
See on Euroopa Komisjoni autentimisteenus.
See annab kasutajale kasutajanime ja parooli juurdepääsuks mitmetele Euroopa
Komisjoni rakendustele. See rakendus haldab kasutajanimesid ja paroole.
I.1.1.13. Kohalik administraator

2
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ELT L 353, 31.12.2008, lk 1.
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/
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Kohalik administraator on isik,
juurdepääsuõiguste haldamise eest.

kes

vastutab

konkreetse

organisatsiooni

I.1.1.14. Organisatsioon
Organisatsioon on kas „vastutav isik” (või tema alltöövõtjad), „levitaja”, „pädev asutus” või
„mürgistuskeskus”.

I.1.2. Mis on kosmeetikatoodetest teatamise portaal (CPNP)?
CPNP on on-line teatamissüsteem, mis on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta)4 rakendamiseks.

Oluline märkus
On oluline märkida, et asjaolu, et tootest on CPNP kaudu edukalt teatatud, ei tähenda
tingimata seda, et asjaomane toode vastab kõigile Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) nõuetele.

I.1.3. Milline teave tuleb CPNPsse sisestada?
Määruse (EÜ) nr 1223/2009 artiklis 13 on loetletud andmed, mille vastutav isik ja
teatavatel tingimustel kosmeetikatoodete levitaja peavad CPNP kaudu esitama toodete
kohta, mida lastakse Euroopa Liidu turule või mis tehakse Euroopa Liidu turul
kättesaadavaks.

I.1.4. Mida CPNP sisestatud andmetega teeb?
CPNP teeb osa sisestatud teabest elektrooniliselt kättesaadavaks pädevatele asutustele
(turujärelevalve, turuanalüüsi, hindamise ja tarbijate teavitamise eesmärgil) ja
mürgistuskeskustele või samalaadsetele üksustele, mis on liikmesriikides asutatud (ravi
eesmärgil).

I.1.5. Millal tuleb teave CPNPsse sisestada?
Alates 11. jaanuarist 2012 on vastutaval isikul võimalus erandina direktiivist
76/768/EMÜ esitada määruse (EÜ) nr 1223/2009 artikli 13 lõikes 1 ja 2 osutatud teave
CPNP kaudu. Alates 11. juulist 2013 muutub CPNP kasutamine kohustuslikuks.
Alates 11. juulist 2013 esitab levitaja, kes teeb liikmesriigis kättesaadavaks
kosmeetikatoote, mis on juba mõnes teises liikmesriigis turule lastud, ning tõlgib omal
algatusel selle toote märgistuse mis tahes osa, et järgida siseriiklikke õigusakte, määruse
(EÜ) nr 1223/2009 artikli 13 lõikes 3 osutatud teabe CPNP kaudu.

4
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Kui kosmeetikatoode on lastud turule enne 11. juulit 2013, kuid alates sellest kuupäevast
seda enam turule ei lasta ja levitaja laseb kõnealuse toote liikmesriigis pärast nimetatud
kuupäeva turule, esitab kõnealune levitaja vastutavale isikule määruse (EÜ) nr 1223/2009
artikli 13 lõikes 4 osutatud teabe. Selle teabe põhjal esitab vastutav isik CPNP kaudu
määruse (EÜ) nr 1223/2009 artikli 13 lõikes 1 osutatud teabe, kui direktiivi 76/768/EMÜ
artikli 7 lõikes 3 ja artikli 7a lõikes 4 nõutud teavitamist ei ole tehtud liikmesriigis, kus
kosmeetikatoode kättesaadavaks tehakse.

I.2. SÜSTEEMINÕUDED
CPNPle juurdepääsuks on vajalikud järgmised elemendid.
- Interneti-ühendus;
- Arvuti ekraani resolutsioon vähemalt 1024 X 768 pikslit.
CPNP on optimeeritud kasutamiseks programmidega Microsoft Internet Explorer 7 või
Mozilla Firefox 2 (Internet Exploreri puhul peavad JavaScript ja küpsised olema lubatud);
Märkus: käesolevas kasutusjuhendis selgitatakse CPNP kasutamist Internetis.
Vastutavatel isikutel on ka võimalus teatada otse masinast masinasse. Tehnilise
dokumentatsiooni saamiseks tuleb saata taotlus aadressil sanco-cpnp@ec.europa.eu.

I.3. REGISTREERIMINE
CPNP-le juurdepääsuks on kasutajal vaja kasutajanime ja parooli.
Selleks on vaja kahte süsteemi:
- Euroopa Komisjoni autentimisteenus (ECAS).
See süsteem annab kasutajale kasutajanime ja parooli juurdepääsuks mitmetele Euroopa
Komisjoni rakendustele.
- DG Sanco autentimis- ja autoriseerimissüsteem (SAAS).
See süsteem annab kasutajale profiili ja juurdepääsuõigused Euroopa Komisjoni
konkreetsele rakendusele, käesoleval juhul CPNP-le.

II. KUIDAS CPNP-LE JUURDE PÄÄSEDA JA SEDA KASUTADA
Kui kasutaja läheb esimest korda CPNP veebisaidile https://webgate.ec.europa.eu/cpnp,
avaneb talle järgmine juhend:
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Selles juhendis selgitatakse, kuidas ECASi ja SAASi kasutada ning CPNP-le juurde
pääseda. Selle saab vahele jätta, kui klõpsata nupul

.

Kui kasutaja ei soovi CPNP veebisaidile minnes enam seda juhendit näha, peab ta
tähistama kastikese
linkide vahelehe kaudu.

. Sel juhul pääseb juhendile ligi ainult kasulike

II.1. CPNP AVALEHT
Sõltuvalt kasutaja profiilist (st vastutav isik, levitaja, pädev asutus või mürgistuskeskus)
võivad avaleht ja järgnevad lehed erineda. Seda täpsustatakse käesolevas
kasutusjuhendis.
CPNP avalehel on teabekast. Seda kasutatakse kasutajatele mis tahes uue rakendust
käsitleva teabe (nt uued võimalused, levinud vead, hoolduskatkestused) edastamiseks.
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II.1.1. Konfidentsiaalsus
Osa CPNPs sisalduvatest andmetest on konfidentsiaalne äriteave.
Seetõttu kuvatakse avalehel pädevatele asutustele ja mürgistuskeskustele, kui nad
CPNPga ühenduse loovad, järgmine hoiatus :

Pädevad

asutused

ja

mürgistuskeskused

peavad

jätkamiseks

klõpsama

nupul

II.1.2. Navigeerimisnupud
Avalehel võivad sõltuvalt kasutaja profiilist olla järgmised vahelehed:

II.1.2.1. „Avaleht”
See võimaldab kasutajal avalehele tagasi pöörduda.
II.1.2.2. „Tooted”
- Teata ühest komponendist koosnevast tootest
See menüüelement kuvatakse ainult vastutavate isikute puhul.
See võimaldab vastutaval isikul luua teateid ühest komponendist koosnevate toodete
kohta.
- Teata mitmest komponendist koosnevast tootest
8

See menüüelement kuvatakse ainult vastutavate isikute puhul.
See võimaldab vastutaval isikul luua teateid mitmest komponendist koosnevate toodete
kohta.
- Täppisotsing
See menüüelement kuvatakse
mürgistuskeskuste puhul.

vastutavate

isikute,

pädevate

asutuste

ja

See võimaldab kasutajatel otsida tooteid või komponente mitme kriteeriumi alusel.
- Lihtotsing
See menüüelement kuvatakse
mürgistuskeskuste puhul.

vastutavate

isikute,

pädevate

asutuste

ja

See võimaldab kasutajatel otsida tooteid või komponente, kasutades võtmesõnu.
- Organisatsiooni otsing
See menüüelement kuvatakse ainult pädevate asutuste ja mürgistuskeskuste puhul.
See võimaldab kasutajatel otsida süsteemis leiduvaid organisatsioone ja näha kõiki
nende esitatud teateid.

Oluline märkus
Vastutav isik või levitaja saab otsida ja kuvada ainult tooteid, mille tema (või tema nimel
tegutsev kasutaja) on süsteemi sisestanud.
See tähendab, et ühe vastutava isiku või levitaja tooted ei ole süsteemis kättesaadavad
teisele vastutavale isikule või levitajale. Vastutav isik ja levitaja saavad otsida oma
kavandeid ja esitatud teateid.
Pädevad asutused ja mürgistuskeskused saavad otsida kõiki süsteemis sisalduvaid
esitatud teateid. Teate kavandid ei ole pädevatele asutustele ja mürgistuskeskustele
kättesaadavad.
II.1.2.3. „Kontaktisikud”
See vaheleht kuvatakse ainult vastutavate isikute puhul.
See võimaldab vastutavatel isikutel hallata nende organisatsiooniga seotud kontaktisikute
kontaktandmeid kogumina.
II.1.2.4. „Levitajad”
See vaheleht kuvatakse ainult levitajate puhul.
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See võimaldab levitajatel sisestada teateid levitamise kohta ja otsida teateid, mille nad on
juba süsteemi sisestanud.
II.1.2.5. „Kasulikud lingid”
See vaheleht kuvatakse kõigi kasutajate puhul.
Sellel on esitatud lingid juhendile, korduma kippuvatele küsimustele, SAASile, CPNP
kasutusjuhenditele, CosIng andmebaasile, kosmeetikatoodete kategooriate loendile koos
CPNP asjakohaste eeskirjadega, kosmeetikatoodete määrusele, SCCSi veebisaidile ja
SCCSi suunistele nanomaterjalide kohta.
II.1.2.6. „Privaatsusavaldus”
See element kuvatakse kõigi kasutajate puhul.
See näitab CPNP isikuandmete kaitse põhimõtteid.
II.1.2.7. „Kontakt”
See element kuvatakse kõigi kasutajate puhul.
See võimaldab kasutajal saata e-kiri CPNP eripostkasti.
II.1.2.8. „Profiil”
See element kuvatakse kõigi kasutajate puhul.
See võimaldab kasutajal kontrollida oma CPNP profiili.
II.1.2.9. „Keel”
See element kuvatakse kõigi kasutajate puhul.
See võimaldab kasutajal muuta liidese keelt.
Märkus CPNP liides ja kasutusjuhend loodi algselt inglise keeles. Kahtluse korral
kasutage seega viitena ingliskeelset versiooni ja kui te leiate teistes keeltes erinevusi,
palun andke neist teada aadressil sanco-cpnp@ec.europa.eu.
II.1.2.10. „Logi välja”
See element kuvatakse kõigi kasutajate puhul.
Selle abil saab kasutaja süsteemist välja logida.

II.2. TEATAMINE VASTAVALT ARTIKLI 13 LÕIGETELE 1 ja 2 – ÜHEST
KOMPONENDIST KOOSNEV TOODE
See funktsioon on kättesaadav ainult vastutavatele isikutele.
„Ühest komponendist koosnev toode” on toode, mis koosneb ühest elemendist (nt üks
šampoonipudel).
10

Oluline märkus
Ühest või mitmest komponendist koosneva toote mõiste ei ole kuidagi seotud asjaoluga,
et toode koosneb mitmest koostisosast/ainest.

Ühest komponendist koosnevast tootest teatamiseks peab vastutav isik klõpsama
vahelehel „Tooted” nupul „Teata ühest komponendist koosnevast tootest”:

Kuvatakse üldvorm ühest komponendist koosnevast tootest teatamiseks.
Kasutada saab kahte vahelehte: „Üldteave” ja „Toote üksikasjad”.

II.2.1. „Üldteave”
Vaheleht „Üldteave” võimaldab vastutaval isikul sisestada toote kohta järgmise teabe:
II.2.1.1. Toote nimi

Toote nimi on teate olulisim osa, kuna pädevad asutused ja mürgistuskeskused
kasutavad seda sageli toote otsimiseks CPNPs.
11

Toote nimi peab olema piisavalt üksikasjalik, et see võimaldaks kindlaks teha täpse
kosmeetikatoote.
Toote nimi peab sisaldama kaubamärki, tootesarja ja toote erinime, nagu need tootel
esinevad. Täielik nimi peab sisaldama toote toimet, välja arvatud juhul, kui see on toote
erinime osa.
Näide:
1. - Kaubamärk
2. - Tootesari
3. - Erinimi (sh toime)
Toote täielik nimi on:
Kaubamärk + tootesari + erinimi (sh toime), nt:
Kaubamärk Repair &Shine smoothing cream
Kaubamärk Repair &Shine smoothing conditioner
Kaubamärk Repair &Shine smoothing shampoo lemon
Kaubamärk Repair &Shine smoothing shampoo orange
Kaubamärk Repair &Shine smoothing shampoo vanilla
II.2.1.2. Keel
Kui toode on turul kättesaadavaks tehtud eri keeltesse tõlgitud nimega, tuleb teates
nimetada kõik need nimed koos vastava keelega (valitakse rippmenüüst).
Sümbol

keelte rippmenüü kõrval võimaldab vastutaval isikul lisada toote nime

tõlke(d) ja valida vastava(d) keele(d). Kui vastutav isik soovib kustutada tootenime tõlget,
tuleb vastava keele juures klõpsata nupul

.

Kui toote nimi on sama kõigis keeltes, võib vastutav isik märkida nime ainult üks kord ja
valida rippmenüüst „mitmekeelne”.
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Kui on valitud „mitmekeelne”, kuvatakse järgmine hoiatus:

Mitmekeelset ei saa kasutada juhul, kui tootenimi on sama mõnedes keeltes, kuid erinev
teistes. Sellisel juhul tuleb süsteemi sisestada eraldi kõik tootenime keeleversioonid. Isegi
kui nimi on mõne keele puhul sama, tuleb seda korrata, märkides igal korral vastava
keele.
II.2.1.3. Värvivarjundid (vajaduse korral)
Ebavajalike teadete vältimiseks võib vastutav isik teatada toote erinevatest
värvivarjunditest (nt huulepulga puhul) ühes teates. Seda saab teha ainult siis, kui
teates sisalduv info hõlmab täielikult kõiki värvivarjundeid.

Oluline märkus
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Eri värvivarjundid tuleb märkida värvivarjundite lahtrisse ja need tuleb selgelt eraldada
kaldkriipsuga „ / ”, millele eelneb ja järgneb tühik.
Värvivarjundite lahtrisse on võimalik loetavuse huvides sisestada kuni 2000 kirjamärki.

Värvivarjundite tõlked eri keeltesse tuleb märkida värvivarjundite lahtrisse tootenime
vastava keeleversiooni alla.
Kui kosmeetikatoote mõned värvivarjundid ei ole teates sisalduva infoga täielikult kaetud
(nt erinev koostis), tuleb neist värvivarjunditest teatada eraldi.
II.2.1.4. Toode, mis on spetsiaalselt ettenähtud alla 3-aastastele lastele
Vastutav isik peab märkima, kas toode on spetsiaalselt ettenähtud alla 3-aastastele
lastele.

II.2.1.5. Vastutava isiku andmed
Teade peab sisaldama vähemalt vastutava isiku nime ja aadressi. Need andmed on
esitatud ekraani vasakul pool „vastutava isiku” all. Andmed tulevad kasutajanime põhjal
automaatselt SAASist. Kui vastutava isiku andmeid on vaja ajakohastada või parandada,
tuleb seda teha SAASis. SAASi lehele saab CPNP ekraani paremal ülaservas olevast
profiili nupu kaudu. Ainult kohalikud administraatorid saavad muuta vastutava isiku
andmeid.

Oluline märkus
Juhul kui vastutava isiku nimi ja aadress ei ole SAASis täielikud, kuvatakse järgmine
hoiatus ja vastutav isik ei saa süsteemi teateid sisestada, kuni info pole täielik.

II.2.1.6. Kontaktisiku andmed
Iga teate puhul peab vastutav isik märkima selle füüsilise isiku andmed, kellega vajaduse
korral ühendust võtta.
Teatamisvormis kuvab süsteem vastutava isikuga seotud kontaktisikute loetelu.
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Kui kontaktisikut veel kontaktisikute loetelus pole, saab ta lisada, vajutades nuppu
ja sisestades kontaktisiku andmed süsteemi. Kõik kohustuslikud väljad on tähistatud
tärniga „*”.
Ekraani all paremas nurgas on kaks nuppu.
võimaldab vastutaval isikul lisada uus kontaktisik käimasoleva teate jaoks. See
kontaktisik muutub rippmenüüst valitavaks sama vastutava isiku tulevaste teadete puhul.
tühistab toimingu.

Märkus: kui CPNPs on loodud uus kontaktisik, saadab CPNP talle e-kirja. Kiri sisaldab
teavet andmekaitse aspektide kohta.

Oluline märkus
Kõik CPNPs sisestatud telefoni- ja faksinumbrid peavad olema esitatud rahvusvahelise
koodiga.
Näide: +32 2 296 93 62

15

CPNPs on loodud spetsiaalne moodul, mis võimaldab hallata kontaktisikute andmeid
kogumina. Selleks peab vastutav isik klõpsama vahelehel „Kontaktisikud” ekraani
ülaservas vasakul.

Valides kontaktisikute vahelehel „Loetelu”, saab vastutav isik kas otsida üht kontaktisikut,
kasutades otsingu välja, või kuvada kõik kontaktisikud, klõpsates valikul „Kõik
kontaktisikud”. Seejärel saab vastutav isik kontaktisikute andmeid muuta (klõpsates
nupul
või kustutada (klõpsates nupul ).
Vastutav isik saab luua uusi kontaktisikuid, valides kontaktisikute vahelehel „Uus
kontaktisik”.

II.2.1.7. Toode, mille valmistamine on lõpetatud
Kui toote valmistamine on lõpetatud, võib vastutav isik sellest märku anda.

II.2.1.8. Toode on turule laskmiseks valmis või juba turule lastud
Kui toode on turule laskmiseks valmis või juba turule lastud, peab vastutav isik tähistama
kastikese.

Kui kõik kohustuslikud väljad on täidetud ja toode ei ole tähistatud kui turule laskmiseks
valmis või juba turule lastud toode, saab vastutav isik esitada teate ilma originaalmärgise
ja originaalpakendi lisamiseta. Siiski kuvatakse järgmine hoiatus:
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Oluline märkus
Oma õiguslike kohustuste täitmiseks peab vastutav isik teavitama originaalmärgisest ja
asjaomase pakendi fotost, kui see on piisavalt loetav, hiljemalt siis, kui toode turule
lastakse.

II.2.1.9. Ühendusse imporditud toode
Vastutav isik peab märkima, kui toode on imporditud ühendusse ja valima sellisel juhul
rippmenüüst päritoluriigi.

Oluline märkus
Harvadel juhtudel võib sama toode olla imporditud mitmest riigist.
Sellisel juhul peab vastutav isik esitama ühe teate päritoluriigi kohta ja märkima
päritoluriigi tootenimes sulgudes.
Näited:

Kaubamärk Repair &Shine smoothing cream (United States)
Kaubamärk Repair &Shine smoothing cream (China)

Oluline märkus
Harvadel juhtudel võib sama toode olla imporditud ja mitte imporditud.
Sellisel juhul peab vastutav isik esitama kaks eri teadet, st ühe teate toote imporditud
versiooni kohta (märkides tootenimes sulgudes päritoluriigi) ja teise toote mitteimporditud
versiooni kohta.

II.2.10. Liikmesriik, kus toode esmakordselt turule lasti
Vastutav isik peab valima rippmenüüst liikmesriigi, kus toode esmakordselt turule lasti.
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II.2.1.11. „Salvesta kavand”, „Teata”, „Tühista”
Ekraani üla- ja allservas on kolm nuppu.

Teade salvestatakse kavandina, kuid seda ei esitata.
Teate saab salvestada kavandina kõiki nõutavaid välju täitmata. Kavandina
salvestamiseks peavad täidetud olema vähemalt toote/komponendi nimi ja vastav keel
(tähistatud kahe tärniga „**”).

Teade on täielik ja tehakse kättesaadavaks mürgistuskeskustele ja pädevatele
asutustele. Siis ei ole võimalik teadet süsteemist kustutada. Seda saab ainult
ajakohastada ja muuta.
Teadet saab esitada ainult siis, kui kõik tärniga „*” tähistatud kohustuslikud väljad on
täidetud.
Kui mõni kohustuslik väli on täitmata, kuvab süsteem hoiatusteate ja näitab, millised
väljad on veel vaja täita.
Alustatud toiming katkestatakse.

II.2.2. „Toote üksikasjad”
Toote üksikasjade vaheleht koosneb kolmest eri jaost:
II.2.2.1. Jagu CMR ja nanomaterjalid

Selles jaos peab vastutav isik märkima, kas toode sisaldab:
- aineid, mis on vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osale liigitatud 1A või 1B
kategooria kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks aineks (CMR) ja
- nanomaterjalide kujul esinevaid aineid.
II.2.2.1.1. CMR
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Kui vastutav isik vastab „jah” küsimusele „Kas toode sisaldab CMR 1A või 1B
kategooria aineid”, peab ta märkima CMR 1A või 1B kategooria aine nime ja selle CASi
või EÜ numbri.

Vastutava isiku aitamiseks võetakse nimi ja info CASi ja EÜ numbri kohta CosIngist, kui
see on kättesaadav, kuid vastutav isik vastutab siiski esitatud teabe täielikkuse ja täpsuse
kontrollimise ja vajaduse korral selle muutmise eest. Vastutav isik saab CMR 1A või 1B
kategooria aine nime ja selle CASi ja/või EÜ numbri sisestada ka käsitsi, kui seda ei ole
CosIngis esitatud.
Kui tootes on rohkem kui üks CMR 1A või 1B kategooria ainet, tuleb nende lisamiseks
vajutada nupule

.

Oluline märkus
CosIngist andmete võtmisel pange tähele, et seal ei ole filtrit, et kuvada ainult CMR 1A
või 1B kategooria ained.
II.2.2.1.2. Nanomaterjalid
Kui vastutav isik vastas „jah” küsimusele „Kas toode sisaldab nanomaterjale?”,
näidatakse järgmist kuva:

Esiteks palub CPNP vastutaval isikul vastata kahele küsimusele kokkupuutetingimuste
kohta:
- kas toode on mahaloputatav või pealejäetav?
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- milline on kokkupuuteviis (naha, suu ja/või sissehingamise kaudu)?
Nanomaterjali lisamiseks peab vastutav isik klõpsama nuppu

.

Avaneb hüpikaken ja vastutav isik saab CosIngist nanomaterjali otsida, sisestades
vähemalt 5 tähte:

Seejärel saab vastutav isik valida ühe pakutud nanomaterjalidest (klõpsates nupul
lisatava nanomaterjali kõrval).
Ilmub uus ekraanipilt ja kuvatakse CosIngist saadud teave, st INCI, IUPAC, INN, XAN,
CASi number, EINECS ja/või ELINCS. Ka vastutav isik esitatud teabe täielikkuse ja
täpsuse kontrollimise ja vajaduse korral selle muutmise eest.
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Oluline märkus
CosIngist andmete võtmisel pange tähele, et seal ei ole filtrit, et kuvada ainult
nanomaterjale.

Kui vastutav isik vajutab nupule

, lisatakse nanomaterjal teatesse.

Kui vastutav isik vajutab nupule
suunatakse tagasi otsingulehele.

, nanomaterjali teatesse ei lisata ja vastutav isik

Klõpsates „Uued nanomaterjalid” saab vastutav isik nanomaterjali sisestada, kui selle
nime CosIngis ei ole.

II.2.2.2. Jagu „Kategooria” ja tüüpkoostis
Selles jaos peab vastutav isik sisestama järgmise teabe
II.2.2.2.1. Kosmeetikatoote kategooria
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Vastutav isik peab valima kolm kategooriatasandit, alates tasandist 1, millele järgnevad 2
ja 3.

Oluline märkus
Mõnel harval juhul võib tootel olla mitu funktsiooni, mistõttu ta kuulub eri kategooriatesse.
Sellisel juhul tuleb kosmeetikatoote kategoriseerimisel arvestada peamist funktsiooni.
Kategooria valik 1. tasandil määrab 2. tasandil pakutavate kategooriate valiku; kategooria
valik 2. tasandil määrab 3. tasandil pakutavate kategooriate valiku.

Kõik olemasolevad kategooriad on esitatud CPNP kasulike linkide vahelehel.

II.2.2.2.2. Füüsiline vorm
Vastutav isik peab valima rippmenüüst toote füüsilise vormi.
Märkus: „vedelik” hõlmab tooteid (nt lahuseid ja piimasid), mille viskoossus on väike,
tavaliselt alla 10 000 cP.

II.2.2.2.3. Spetsiaalne aplikaator/pakend
Kui toode ei ole tüüpilises survestamata kosmeetikapakendis (nt pudel, purk või kott) vaid
spetsiaalses aplikaatoris või pakendis, peab vastutav isik seda mainima. See teave võib
võimaldada mürgistuskeskustel kohandada ohuhinnangut meditsiinilises ohuolukorras.
Klõpsates nupul
võimalikke valikuid.

saab vastutav isik näha spetsiaalsete aplikaatorite ja pakendite

Kui vastus on „jah”, peab vastutav isik valima rippmenüüst aplikaatori või pakendi.
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Kui vastutav isik valib rippmenüüst „muu”, palutakse tal välja pakkuda aplikaatori/pakendi
nimi (soovitavalt inglise keeles). CPNP hooldusgrupp võtab arvesse kõiki ettepanekuid, et
luua vajaduse korral uusi aplikaatori/pakendi nimesid või ajakohastada olemasolevaid.

II.2.2.2.4. Koostise nimetus
Sõltuvalt 1., 2. ja 3. tasandil valitud kategooriatest pakub CPNP rippmenüüs võimalike
koostise nimetuste loetelu.
Vastutav isik peab valima sobiva koostise nimetuse. Koostise nimetus võimaldab toote
täpsemat kategoriseerimist, mis tehakse kättesaadavaks ainult mürgistuskeskustele.

Oluline märkus
Koostise nimetuse valimine ei tähenda, et vastutav isik teatab oma tootest eelnevalt
kindlaksmääratud tüüpkoostise alusel. Pärast koostise nimetuse valimist on vastutaval
isikul siiski võimalus teatada kasutades eelnevalt kindlaksmääratud tüüpkoostist, täpse
kontsentratsiooni deklaratsiooni või kontsentratsioonivahemike deklaratsiooni.

Kui vastutav isik valib „muu”, palutakse tal välja pakkuda koostise nimetus (soovitavalt
inglise keeles). CPNP hooldusgrupp võtab arvesse kõiki ettepanekuid, et luua vajaduse
korral uusi koostise nimetusi või ajakohastada olemasolevaid.
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Ainult juhul kui vastutaval isikul ei ole ettepanekuid ühegi koostise nimetuse kohta, võib ta
lihtsalt korrata 3. tasandi kategoorias valitud nimetust.

II.2.2.2.5. Teatamise liik
Enamikul juhtudest pakub rippmenüü kolm valikut, st „eelnevalt kindlaksmääratud
tüüpkoostis”, „täpne kontsentratsioon” või „kontsentratsioonivahemikud”.
Sümbol
tuletab vastutavale isikule meelde, et kõik koostisainete nimed peavad olema
väljendatud ICNI nimetusena, kui see on olemas, ja et kõik koostisainete kogused tuleb
väljendada massiprotsendina (w/w).

Sõltuvalt valitud kosmeetikatoodete kategooriatest võib juhtuda, et eelnevalt
kindlaksmääratud tüüpkoostist ei ole. Sellisel juhul pakub rippmenüü ainult kaks valikut, st
„täpne kontsentratsioon” või „kontsentratsioonivahemikud”.

Oluline märkus
Konkreetse ja individuaalse taotluse korral, sõltumata vastutava isiku poolt
kosmeetikatootest teatamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1223/2009 artikli 13 lõikele 1
valitud teate liigist, tuleb esitada lisateavet mürgistuskeskustele või samalaadsetele
üksustele, kui need on liikmesriikides asutatud, et tagada raskes olukorras kiire ja
asjakohane ravi.

II.2.2.2.5.1. Eelnevalt kindlaksmääratud tüüpkoostis
Mürgistuskeskuste, pädevate asutuste, tööstuse kutseliitude ja komisjoni talituste
esindajatest koosnev eksperdirühm on koostanud rea eelnevalt kindlaksmääratud
tüüpkoostisi, mis on esitatud tutvumiseks käesoleva kasutusjuhendi II lisas.
Neid tüüpkoostisi kohandatakse korrapäraselt vastavalt teaduse ja tehnika arengule,
nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 1223/2009 artikli 2 punktis s.
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Kui vastutav isik valib „eelnevalt kindlaksmääratud tüüpkoostise”, pakub CPNP valitud
kategooria ja koostise nimetuse põhjal automaatselt vastavat eelnevalt kindlaksmääratud
tüüpkoostist. See eelnevalt kindlaksmääratud tüüpkoostis lisatakse teatele PDF
dokumendi kujul. Palun kontrollige valitud eelnevalt kindlaksmääratud tüüpkoostise
vastavust teatatavale tootele, klõpsates ikoonil .
Oluline märkus
Mõnes eelnevalt kindlaksmääratud tüüpkoostises kasutatud mõiste „muud koostisosad” ei
vabasta kohustusest märkida I lisas esitatud eeskirjade alla kuuluvad ained ja nende
täpne kontsentratsioon. Peale selle ei hõlma see ühtki koostisosa, mis mõjutab
märkimisväärselt kosmeetikatoote mürgisust.

Oluline märkus
Eelnevalt kindlaksmääratud tüüpkoostist kasutades saab teatada ainult juhul, kui
kosmeetikatoote koostis vastab täielikult tüüpkoostises nimetatud
kontsentratsioonivahemikule.
Eelkõige juhul, kui mõne koostisosa kontsentratsioon on kõrgem eelnevalt
kindlaksmääratud tüüpkoostises märgitud maksimumtasemest või kui mõnda koostisainet
tüüpkoostises ei esine, ei tohi eelnevalt kindlaksmääratud tüüpkoostist teatamiseks
kasutada.

Spetsiaalne teave mürgistuskeskustele juuksevärvimistoodete kohta
90 % kogu juuksevärviturust moodustavad oksüdeerivatel värvainetel põhinevad
püsivärvid.
Püsivärvid on tüüpiliselt kahekomponendilised tooted, mille tarbija segab kokku vahetult
enne juustele kandmist; tavaliselt jäetakse need juustele 30 minutiks, seejärel juuksed
loputatakse ja kuivatatakse.
− Komponent 1 on tavaliselt märgistatud „värvikreem” või „värvigeel” ja on tavaliselt
määrdunudvalge või kollakas-oranž kreem või vedelik, mis sisaldab oksüdeerivaid
värvaineid ja aluselist ainet (ammoniaak või mono-etanoolamiin).
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− Komponent 2 on tavaliselt märgistatud kui kinnitav kreem või emulsioon ja see on
valge oksüdeerivat ainet (vesinikperoksiid) sisaldav vedelik.
Oksüdeerivad värvained ise on väiksed värvitud molekulid, mis kantakse juustele koos
vesinikperoksiidiga, mille tulemusel nad hakkavad üksteisega ühinema, moodustades
juuksekarva sees suuremaid värvilisi molekule (vt SCCS arvamus reaktsioonisaaduste
kohta oksüdeerivates toodetes 1311/10)
Oksüdeerivad värvained võib jagada kahte rühma:
− Primaarsed vaheained või lähteained, näiteks p-fenüleendiamiinid ja p-aminofenoolid.
− Sidestid või värvi modifikaatorid, näiteks resortsinoolid ja m-aminofenoolid.
ELis müüdavates toodetes leiduvate lähteainete ja sidestite tüübid on suhteliselt piiratud.
− Oksüdeerivatel primaarsetel vaheainetel on kolm klassi. Kõige sagedamini
kasutatavad on p-fenüleendiamiinid (nt p-phenylenediamine, p-toluenediamine) ja paminofenoolid.
− Oksüdeerivatel sidestitel on viis klassi. Kõige sagedamini kasutatavad on
resortsinoolid, m-aminofenoolid ja p-fenüleendiamiinid.
Lähteainete ja sidestite kontsentratsioonid sõltuvad värvivarjundist ja sellest, kuidas nad
on koostatud. Tasub märkida, et kontsentratsioon on sageli piiratud ja lubatud
maksimumtase on kättesaadav direktiivi lisades (või CosIngi andmebaasi kaudu).

Osa püsivärve kombineerivad oksüdeerivaid värvaineid piiratud hulga otsevärvainetega.
Otsevärvained on väiksed fenüleendiamiinid ja fenoolid, mis on asendatud nitro rühmaga
(vt näiteid allpool).
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Sõltuvalt valitud toote kategooriatest, füüsilisest vormist ja koostise nimetusest küsib
CPNP lisateavet teatavate probleemsete koostisainete ja/või toote pH väärtuse kohta.
CPNP kohaldatavad eeskirjad on koostanud mürgistuskeskuste, pädevate asutuste,
tööstuse kutseliitude ja komisjoni talituste esindajatest koosnev eksperdirühm, need on
esitatud tutvumiseks käesoleva kasutusjuhendi I lisas. Kosmeetikatoodete kategooriate ja
CPNP eeskirjade vahelised seosed on esitatud CPNP kasulike linkide vahelehel.
Küsitakse esimene küsimus:

Palun vaadake hoolikalt läbi kogu koostisainete nimekiri, klõpsates igal sümbolil

.

Vastutav isik peab klõpsama kas nupul „Jah, see below” märgistama asjakohase(d)
koostisaine(d) ja märkima selle (nende) kontsentratsiooni tootes, või klõpsama nupul „Ei”.
Muude küsimuste puhul on vastutaval isikul tavaliselt kaks võimalust, st vastata
küsimusele selleks ettenähtud väljal või vastata „Ei kohaldata”.

Koostisosade nimede sisestamise lihtsustamiseks on lisatud link CosIngile info
saamiseks. Vastutav isik võib ka sisestada koostisaine nime, kui nime ei ole CosIngi
kantud.

Oluline märkus
„Ei kohaldata” tähendab etanooli ja/või isopropanooli puhul, et neid koostisaineid
tootes ei esine!
„Ei kohaldata” tähendab kõigi muude probleemsete koostisainete puhul, et kas
koostisainet tootes ei ole või on, aga allpool probleemset kontsentratsiooni (vastavalt
käesoleva kasutusjuhendi I lisas sätestatud eeskirjadele).
Kõik koostisainete nimed peavad olema väljendatud INCI nimetusena, kui see on
kättesaadav.
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Kui nõutakse teavet pH kohta ja seda ei saa tootes mõõta otse, vaid vesilahuse, ekstrakti
või dispersiooni kaudu (nt tahkete komponentide puhul), peab kasutaja mainima seda
väljal „Mürgistuskeskuste jaoks oluline lisateave”, kasutades väljendit "pH (aqueous
extract/solution/dispersion)" ainult inglise keeles.
Kõik koostisainete kogused tuleb esitada massiprotsendina. Sümbolit % w/w ei pea

vastuse väljal märkma.
Palun kasutage arvude märkimisel inglise süsteemi
Näide: 0.3 ja mitte 0,3
Etanooli ja/või isopropanooli puhul on nõutav ajakohastatud teade, kui koostisaine
või mõlema koostisaine summa sisaldus muutub rohkem kui 5 võrra, kui eelnevalt
deklareeritud väärtus oli <30%, või rohkem kui 10 võrra, kui eelnevalt deklareeritud
väärtus oli ≥ 30%.
Kõigi muude probleemsete koostisainete puhul on nõutav ajakohastatud teade, kui
koostisaine kontsentratsioon muutub enam kui 20% võrra varem deklareeritud
väärtusest (üksikasju vt kasutusjuhendi I lisast).
Ajakohastatud teade on nõutav ka siis, kui toode ei kuulu enam eelnevalt
kindlaksmääratud tüüpkoostise alla, kui toote koostisse on lisatud uus probleemne
koostisaine või kui probleemne koostisaine ei kuulu enam toote koostisse.
Vastutav isik peaks märkima vastavale väljale ka muu toodet käsitleva teabe, mis võib
mürgistuskeskustele oluline olla (ainult inglise keeles). Selline lisateave on eelkõige
lisateave toote identifitseerimiseks või sellega kaasneva ohu hindamiseks mürgistuse
korral (nt värvus, maitse, lõhn ja muu teave, mis aitab mürgistuskeskustel olukorda
hinnata).

II.2.2.2.5.2. Täpse kontsentratsiooni deklaratsioon
Kui vastutav isik valib „Täpse kontsentratsiooni”, küsib CPNP, kas ta soovib üles
laadida kvalitatiivset ja kvantitatiivset koostist käsitleva andmiku.
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1/ Kui vastutav isik vastab „Jah”, palutakse tal lisada vastav dokument. Ainult PDF
formaat on lubatud.

Oluline märkus
Käsitsi kirjutatud dokumendid ei ole lubatud.
Lubatud on üksnes selged ja loetavad elektroonilised PDF formaadis dokumendid.
Et lihtsustada mürgistuskeskustel dokumendi lugemist hädaolukorras, soovitatakse
alustada kontsentratsioonivahemike dokumenti probleemsete koostisainete ja nende
täpse kontsentratsiooni nimetamisega (käesoleva kasutusjuhendi I lisas sätestatud
eeskirjade kohaselt) ja loetleda seejärel kõik muud koostisained tähtsuse järjekorras
vastavalt nende kontsentratsioonivahemikule tootes.
Kõik koostisainete nimed peavad olema väljendatud INCI nimetusena, kui see on
kättesaadav.
Kõik koostisainete kogused tuleb esitada massiprotsendina.

Palun kasutage arvude märkimisel inglise süsteemi
Näide: 0.3 ja mitte 0,3
Kui nõutakse teavet pH kohta ja seda ei saa tootes mõõta otse, vaid vesilahuse, ekstrakti
või dispersiooni kaudu (nt tahkete komponentide puhul), peab kasutaja mainima seda
väljal „Mürgistuskeskuste jaoks oluline lisateave”, kasutades väljendit "pH (aqueous
extract/solution/dispersion)" ainult inglise keeles.
Etanooli ja/või isopropanooli puhul on nõutav ajakohastatud teade, kui koostisaine
või mõlema koostisaine summa sisaldus muutub rohkem kui 5 võrra, kui eelnevalt
deklareeritud väärtus oli <30%, või rohkem kui 10 võrra, kui eelnevalt deklareeritud
väärtus oli ≥ 30%.
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Muude koostisosade puhul on nõutav ajakohastatud teade, kui koostisaine
kontsentratsioon muutub enam kui 20% võrra varem deklareeritud väärtusest, kui
toote koostisse on lisatud uus koostisaine või kui koostisaine ei kuulu enam toote
koostisse.
2/ Kui vastutav isik vastab „Ei”, palutakse tal lisada koostisained ükshaaval.
Koostisosade nimede sisestamise lihtsustamiseks on lisatud link CosIngile info
saamiseks. Vastutav isik võib ka sisestada koostisaine nime, kui seda ei ole CosIngi
kantud.
Ka siin soovitatakse vastutaval isikul alustada probleemsete koostisainete ja nende
kontsentratsiooni nimetamisega (käesoleva kasutusjuhendi I lisas sätestatud eeskirjade
kohaselt) ja loetleda seejärel kõik muud koostisained tähtsuse järjekorras vastavalt nende
kontsentratsioonile tootes.

Oluline märkus
Kõik koostisainete nimed peavad olema väljendatud INCI nimetusena, kui see on
kättesaadav.
Kõik koostisainete kogused tuleb esitada massiprotsendina.
Tähist % w/w ei pea vastuse väljal märkima.
Palun kasutage arvude märkimisel inglise süsteemi
Näide: 0.3 ja mitte 0,3

Vastutav isik peaks märkima vastavale väljale ka muu toodet käsitleva teabe, mis võib
mürgistuskeskustele oluline olla (ainult inglise keeles). Selline lisateave on eelkõige
lisateave toote identifitseerimiseks või sellega kaasneva ohu hindamiseks mürgistuse
korral (nt värvus, maitse, lõhn ja muu teave, mis aitab mürgistuskeskustel olukorda
hinnata).

Sõltuvalt valitud toote kategooriast ja koostise nimetusest võib CPNP küsida pH väärtuse
kohta lisateavet.

II.2.2.2.5.3. Kontsentratsioonvahemike deklaratsioon
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Kui vastutav isik valib „Kontsentratsioonivahemikud”, küsib CPNP, kas ta soovib üles
laadida kvalitatiivset ja kvantitatiivset koostist käsitleva andmiku.
1/ Kui vastutav isik vastab „Jah”, palutakse tal lisada vastav dokument. Ainult PDF
formaat on lubatud.

Oluline märkus
Käsitsi kirjutatud dokumendid ei ole lubatud.
Lubatud on üksnes selged ja loetavad elektroonilised PDF formaadis dokumendid.
Mitte probleemsete koostisainete puhul on lubatud üksnes järgmised
kontsentratsioonivahemikud:

≤ 0.1%
>0.1% - ≤1%
>1% - ≤ 5%
> 5% - ≤ 10%
> 10% - ≤ 25%
> 25% - ≤ 50%
> 50% - ≤ 75%
> 75% - ≤ 100%
Et lihtsustada mürgistuskeskustel dokumendi lugemist hädaolukorras, soovitatakse
alustada kontsentratsioonivahemike dokumenti probleemsete koostisainete ja nende
täpse kontsentratsiooni nimetamisega (käesoleva kasutusjuhendi I lisas sätestatud
eeskirjade kohaselt) ja loetleda seejärel kõik muud koostisained tähtsuse järjekorras
vastavalt nende kontsentratsioonivahemikule tootes.
Kui nõutakse teavet pH kohta ja seda ei saa tootes mõõta otse, vaid vesilahuse, ekstrakti
või dispersiooni kaudu (nt tahkete komponentide puhul), peab kasutaja mainima seda
väljal „Mürgistuskeskuste jaoks oluline lisateave”, kasutades väljendit "pH (aqueous
extract/solution/dispersion)" ainult inglise keeles.
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Etanooli ja/või isopropanooli puhul on nõutav ajakohastatud teade, kui koostisaine
või mõlema koostisaine summa sisaldus muutub rohkem kui 5 võrra, kui eelnevalt
deklareeritud väärtus oli <30%, või rohkem kui 10 võrra, kui eelnevalt deklareeritud
väärtus oli ≥ 30%.
Kõigi muude probleemsete koostisainete puhul on nõutav ajakohastatud teade, kui
koostisaine kontsentratsioon muutub enam kui 20% võrra varem deklareeritud
väärtusest (üksikasju vt kasutusjuhendi I lisast).
Ajakohastatud teade on nõutav ka siis, kui toode kuulub teise
kontsentratsioonivahemikku kui eelnevalt deklareeritud, kui toote koostisse on
lisatud uus probleemne koostisaine või kui probleemne koostisaine ei kuulu enam
toote koostisse.

Nagu ka eelnevalt kindlaksmääratud tüüpkoostise korral, küsib CPNP sõltuvalt valitud
toote kategooriatest, füüsilisest vormist ja koostise nimetusest lisateavet teatavate
probleemsete koostisainete ja/või toote pH väärtuse kohta. CPNP kohaldatavad eeskirjad
on koostanud mürgistuskeskuste, pädevate asutuste, tööstuse kutseliitude ja komisjoni
talituste esindajatest koosnev eksperdirühm, need on esitatud tutvumiseks käesoleva
kasutusjuhendi I lisas. Kosmeetikatoodete kategooriate ja CPNP eeskirjade vahelised
seosed on esitatud CPNP kasulike linkide vahelehel.
Küsitakse esimene küsimus:

Palun vaadake hoolikalt läbi kogu koostisainete nimekiri, klõpsates igal sümbolil

.

Vastutav isik peab klõpsama kas nupul „Jah, see below” märgistama asjakohase(d)
koostisaine(d) ja märkima selle (nende) kontsentratsiooni tootes, nupul „Jah, vaata
manust”, kui vastus on esitatud manuses, või nupul „ei”, kui toode ei sisalda loetletud
koostisaineid.
Muude küsimuste puhul on vastutaval isikul tavaliselt kaks võimalust, st vastata
küsimusele selleks ettenähtud väljal või vastata „Ei kohaldata” või „Vaata manust”.
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Oluline märkus
„Ei kohaldata” tähendab etanooli ja/või isopropanooli puhul, et neid koostisaineid
tootes ei esine!
„Ei kohaldata” tähendab kõigi muude probleemsete koostisainete puhul, et kas
koostisainet tootes ei ole või on, aga allpool probleemset kontsentratsiooni (vastavalt
käesoleva kasutusjuhendi I lisas sätestatud eeskirjadele).
Vastust „Vaata manust” saab konkreetsele küsimusele vastamiseks kasutada üksnes
siis, kui probleemse koostisaine kohta nõutav teave on esitatud kvalitatiivset ja
kvantitatiivset koostist käsitlevas dokumendis.
Kõik koostisainete nimed peavad olema väljendatud INCI nimetusena, kui see on
kättesaadav.
Kõigi probleemsete koostisainete kogused tuleb esitada massiprotsendina. Sümbolit %

w/w ei pea vastuse väljal märkima.
Palun kasutage arvude märkimisel inglise süsteemi
Näide: 0.3 ja mitte 0,3

2/ Kui vastutav isik vastab „Ei”, palutakse tal lisada koostisained ja vastavad
kontsentratsioonivahemikud ükshaaval tähtsuse järjekorras vastavalt kontsentratsioonile
tootes. Koostisosade nimede sisestamise lihtsustamiseks on lisatud link CosIngile info
saamiseks. Vastutav isik võib ka sisestada koostisaine nime, kui seda ei ole CosIngi
kantud.

Vastutav isik peaks märkima vastavale väljale ka muu toodet puudutava teabe, mis võib
mürgistuskeskustele oluline olla (ainult inglise keeles). Selline lisateave on eelkõige
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lisateave toote identifitseerimiseks või sellega kaasneva ohu hindamiseks mürgistuse
korral (nt värvus, maitse, lõhn ja muu teave, mis aitab mürgistuskeskustel olukorda
hinnata).

II.2.2.3. Jagu „originaalmärgis ja originaalpakend”
Selles jaos peab vastutav isik lisama originaalmärgise ja originaalpakendi foto (kui see
on piisavalt loetav). Aktsepteeritakse üksnes PDF, JPG ja JPEG formaate.
„Originaal-” tähendab esmasele ELis turulelaskmisele vastavat.
Originaalmärgise ja originaalpakendi foto (kui see on piisavalt loetav) esitamine on
kohustuslik hiljemalt toote turulelaskmisel.
Ette võib tulla erinevaid olukordi:
Näide 1: ühest komponendist koosnev toode ilma teisese pakendita (nt üksik
šampoonipudel)

→ Esitada tuleb pudeli originaalmärgis ja pudeli foto, kui see on piisavalt loetav.
Näide 2:
karbis)

ühest komponendist koosnev toode teisese pakendiga (nt šampoonipudel

→ Esitada tuleb karbi (välispakend) originaalmärgis ja karbi foto, kui see on piisavalt
loetav.
→ Soovi korral võib esitada ka pudeli originaalmärgise ja foto.
Näide 3: mitmest komponendist koosnev toode (nt kolmest pudelist koosnev komplekt)

→ Esitada tuleb komplekti originaalmärgis ja komplekti foto, kui see on piisavalt loetav.
→ Soovi korral võib teatele komponendi tasandil lisada iga pudeli originaalmärgise ja iga
pudeli foto.

Oluline märkus
Märgistus peab sisaldama kogu teksti, sümboleid, pilte jms (nt kunstiteosed). Eelkõige
hõlmab see kõiki määruse (EÜ) nr 1223/2009 artiklis 19 nimetatud kohustuslikke
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elemente. Juhul kui kooskõlas artikli 19 lõikega 2 on osa kohustuslikust teabest esitatud
lisatud teabelehel, etiketil, voldikul, lipikul või kaardil, tuleb ka see teabeleht, etikett,
voldik, lipik või kaart teatele lisada.
Kui teade hõlmab eri suurusega pakendeid või eri värvivarjundeid, tuleb teatele lisada
kõige loetavam originaalmärgis ja originaalpakend, tavaliselt kõige suurema paki oma.

Originaalmärgise pildi või originaalpakendi foto lisamiseks peab vastutav isik klõpsama
nupul

.

Ilmub hüpikaken, kus saab dokumendi üles laadida.

Seejärel peab vastutav isik vajutama

, et lisada dokument teatele, või
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nupp võimaldab lisada rohkem kui ühe dokumendi.
Vastutav isik saab vaadata lisatud dokumente, klõpsates vaatamise nupul, või kustutada
neid, klõpsates kustutamise nupul.

Oluline märkus
Kõigi lisatud dokumentide (märgis, pakendi foto, koostist käsitlev dokument) suurus ei
tohi ületada 2 MB.

Oluline märkus
Märgise esitamiseks võib kasutada ka vaba tekstilahtrit. See on piiratud aga väga eriliste
juhtudega, kui märgis koosneb üksnes tekstist.
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II.3. TEATAMINE VASTAVALT ARTIKLI 13 LÕIGETELE 1 ja 2 – MITMEST
KOMPONENDIST TOODE
Teade, mis käsitleb mitmest komponendist koosnevat toodet (nt juuksevärvikomplektid,
jumestuskomplektid), mida eraldi ei turustata, on erinev ühest komponendist koosneva toote
teatest.

Oluline märkus
Ühest või mitmest komponendist koosneva toote mõiste ei ole kuidagi seotud
asjaoluga, et toode koosneb mitmest koostisosast/ainest.
Märkus Komplektist ei pea teatama kui mitmest komponendist koosnevast tootest, kui komplekti
kõigist komponentidest on teatatud eraldi.
Mitmest komponendist koosnevast tootest teatamiseks peab vastutav isik klõpsama vahelehel
„Tooted” nupul „Teata mitmest komponendist koosnevast tootest”:

Kuvatakse üldvorm mitmest komponendist koosnevast tootest teatamiseks.
Saadaval on kolm vahelehte, üks pealkirjaga „Üldteave” ja kaks vahelehte pealkirjaga
„Komponent”.

Vaheleht „Üldteave” võimaldab vastutaval isikul sisestada toote (nt komplekti vms) kohta üldist
teavet (vt täpsemalt jagu II.2.1).
CPNP küsib lisaküsimuse pH kohta. Lisaks küsib CPNP, kas toote komponendid tuleb segada.
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Kui vastutav isik vastab „Jah”, küsib CPNP, kas toode on juuksevärv.

Kui vastutav isik vastab „Ei”, küsib CPNP, kas pH on väiksem kui 3 või suurem kui 10.

Kui vastutav isik vastab „Jah”, palub CPNP märkida pH väärtuste vahemiku. pH väärtuste
vahemik ei tohi ületada 1 pH ühikut.

Kui vastutav isik märgib, et toode on juuksevärv, küsib CPNP kohe pH väärtuste vahemikku. pH
väärtuste vahemik ei tohi ületada 1 pH ühikut.

Vaheleht „Komponent” võimaldab vastutaval isikul sisestada teavet iga komponendi kohta eraldi
(täpsemalt vt jagu II.2.2).

Oluline märkus
Komponendi nimi on teate olulisim osa, kuna pädevad asutused ja mürgistuskeskused võivad
seda kasutada konkreetse komponendi otsimiseks andmebaasist.
Komponendi nimi peab olema piisavalt üksikasjalik, et see võimaldaks selle täpselt kindlaks teha.
Ainult juhul kui komponendil ei ole nime (nt teatavad jumestuskomplektide komponendid),
käsitatakse komponendi nimena komponendi kirjeldust, mis võimaldab selle täpselt kindlaks teha.

Vaikimisi on kuvatud kaks komponendi vahelehte, kuid vahelehti saab lisada, klõpsates nupul
.
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Kasutaja võib valida:
: Teade salvestatakse kavandina, kuid seda ei esitata.
Teate saab salvestada kavandina kõiki nõutavaid välju täitmata. Kavandina salvestamiseks
peavad täidetud olema vähemalt toote/komponendi nimi ja vastav keel (tähistatud kahe tärniga
„**”).

: Teade on täielik ja tehakse kättesaadavaks mürgistuskeskustele ja pädevatele
asutustele. Siis ei ole võimalik teadet süsteemist kustutada. Seda saab ainult ajakohastada ja
muuta.
Teadet saab esitada ainult siis, kui kõik tärniga „*” tähistatud kohustuslikud väljad on täidetud.
Kui osa kohustuslikust teabest on puudu, ei võta süsteem teadet vastu, kuvab hoiatusteate ja
näitab, mitu välja on täitmata. Süsteem näitab vahelehe(d), kust on teavet puudu ja kuvab täitmata
väljade juures teate „See väli on kohustuslik”.
: Alustatud toiming katkestatakse.
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II.4. TEATAMINE VASTAVALT ARTIKLI 13 LÕIKELE 3 – LEVITAMINE
Levitajad, kes teevad liikmesriigis kättesaadavaks kosmeetikatoote, mis on juba mõnes teises
liikmesriigis turule lastud, ning tõlgivad omal algatusel selle toote märgistuse mis tahes osa, et
järgida siseriiklikke õigusakte, peavad CPNP-le teavet esitama.
Toote levitamisest teatamiseks peab levitaja valima vahelehelt „Levitamine” käsu „teata tootest”.

1. etapp – CPNP palub esiteks levitajal sisestada levitatava toote eest vastutav isik.

2. etapp – Levitaja sisestatud teabe põhjal kuvab CPNP piiratud loetelu sobivatest vastutavate
isikute nimedest.
Levitaja peab pakutud tulemuste hulgast valima ühe. Seejärel kuvab süsteem (kirjutuskaitstud
kujul) vastutava isikuga seotud aadressi.
3. etapp – CPNP palub levitajal sisestada toote nimi lähteliikmesriigis. Lähteliikmesriikk on
liikmesriik, kus vastutav isik toote turule lasi.
Levitaja sisestatud teabe põhjal kuvab CPNP piiratud loetelu sobivatest tootenimedest.
Levitaja peab pakutud tulemuste hulgast valima ühe.

4. etapp – CPNP kuvab (kirjutuskaitstud kujul) selle tootega CPNPs seostatud kosmeetikatoote
kategooria.
5. etapp – CPNP palub levitajal valida rippmenüüst liikmesriik, kus ta toote kättesaadavaks teeb.
Liikmesriik, kus toode kättesaadavaks tehakse, on liikmesriik, kus levitaja toote turule toob.

Levitaja peab sisestama tootenime liikmesriigis, kus ta toote kättesaadavaks teeb ja valima
rippmenüüst vastava keele.
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6. etapp – Kui toode koosneb mitmest komponendist, peab levitaja sisestama komponendi nime
liikmesriigis, kus ta toote kättesaadavaks teeb ja valima rippmenüüst vastava keele. Kui toodet
levitatakse rohkem kui ühes riigis, on süsteemis ette nähtud vahekaart iga riigi jaoks. levitaja
klõpsab nupul „Lisa riik”, et lisada tõlked iga riigi kohta.

Ekraani all paremas servas on kolm nuppu.
Kui levitaja soovib salvestada teadet kavandina, peab ta klõpsama nupul
Kui levitaja soovib alustatud toimingut katkestada, peab ta klõpsama nupul

.
.

. Teave tehakse
Kui toote levitamise teade on täielik, võib levitaja klõpsata nupul
kättesaadavaks pädevatele asutustele ja mürgistuskeskustele. See seotakse levitatava toote
algse teatega. Siis ei ole võimalik teadet süsteemist kustutada. Seda saab ainult ajakohastada.
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II.5. OTSINGUTÖÖRIISTAD
II.5.1. Lihtotsing
„Lihtotsing” on mõeldud vastutavatele isikutele, pädevatele asutustele ja mürgistuskeskustele.
See võimaldab kasutajatel otsida andmebaasist kiiresti teateid, kasutades võtmesõnu.
Otsingutulemuste arvu vähendamiseks tuleb sisestada vähemalt kolm kirjamärki ja vastuste arv
on piiratud 100-ga.

Lihtotsingu kaudu kättesaadavad andmed erinevad sõltuvalt kasutaja profiilist:
- Vastutav isik saab otsida ainult teateid, mille tema (või tema nimel tegutsev kasutaja) on
süsteemi sisestanud. Vastutav isik, kes on andnud mitmele kasutajale õiguse tema nimel
tegutseda, näeb kõigi nende kasutajate sisestatud teateid. Vastutav isik saab otsida oma
kavandeid ja esitatud teateid.
- Pädevad asutused ja mürgistuskeskused saavad otsida kõiki süsteemis sisalduvaid esitatud
teateid. Teate kavandid ei ole pädevatele asutustele ja mürgistuskeskustele kättesaadavad.
Lihtotsing otsib toote nime, komponendi nime, vastutava isiku nime, levitaja nime (ainult
pädevate asutuste ja mürgistuskeskuste puhul), kategooria (3. taseme), koostise nimetuse (ainult
vastutava isiku ja mürgistuskeskuste puhul) ja CPNP viite järgi.

II.5.2. Täppisotsing
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„Täppisotsing” on mõeldud vastutavatele isikutele, pädevatele asutustele ja mürgistuskeskustele.
Selleks et mitte mõjutada süsteemi toimimist, on tulemuste arv piiratud 100-ga.
Täppisotsing võimaldab
otsingukriteeriume.

kasutajatel

otsida

toodet

CPNPst,

kasutades

kumulatiivseid

Täppisotsingu kriteeriumid on esitaud kahel vahelehel.

Vaheleht

võimaldab kasutajatel otsida järgmiste toote üldteabe kriteeriumide järgi

Vaheleht
võimaldab kasutajatel otsida järgmiste toote kategooria ja
koostisega seotud kriteeriumide järgi.

43

ja
võimaldavad
Ekraani paremal allservas asuvad nupud
otsingukriteeriumid lähtestada või käivitada otsingu täidetud kriteeriumide põhjal.
Tulemuste ekraani üleval paremas nurgas on kaks ikooni
otsingutulemuste loetelu PDF või XLS formaadis.

ja

kas

. Need võimaldavad eksportida

II.5.3. Levitamise otsing

„Levitamise otsing” on mõeldud üksnes levitajatele.
See võimaldab levitajal otsida oma teateid.

See otsingutööriist võimaldab levitajal otsida toote nime järgi liikmesriigis, kus levitaja on toote
kättesaadavaks teinud, liikmesriigi järgi, kus levitaja on toote kättesaadavaks teinud ja teate
staatuse järgi (st kavand või teatatud).
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Ekraani all paremas servas on järgmised kaks nuppu.

otsingukriteeriumide tühjendamiseks.
otsingu alustamiseks.

II.5.4. Organisatsiooni otsing
„Organisatsiooni otsing” on mõeldud üksnes pädevatele asutustele ja mürgistuskeskustele.
See võimaldab neil kasutajatel otsida CPNPs organisatsiooni tema nime, sihtnumbri või riigi järgi.
Seejärel võimaldab see vaadata kõiki selle organisatsiooni teateid.

II.6. ARTIKLI 13 LÕIGETE 1 ja 2 KOHASELT ESITATUD TEADETE VAATAMINE,
MUUTMINE või KOPEERIMINE
Kui lihtotsing või täppisotsing on läbi viidud, kuvab CPNP otsingutulemuste loetelu.
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Tulemuste loetelu lühemaks muutmiseks võib kasutada otsingu filtrit tulemuste loetelu üleval
paremas nurgas.
Võimalik on kuvada ühel lehel rohkem tulemusi, valides rippmenüüst „Show” 10 – 25 – 50
või 100 „entries”. Tulemuste maksimumarv on piiratud 100-ga.

II.6.1. – Vaata toodet
Kättesaadav info sõltub kasutaja profiilist:
Vastutav isik ja mürgistuskeskus näevad kogu teates sisalduvat infot.
Pädeval asutusel ei ole juurdepääsu koostise nimetust, tüüpkoostise numbrit ja kvalitatiivset ja
kvantitatiivset koostist käsitlevatele andmetele, välja arvatud CMR 1A või 1B kategooria ainete ja
nanomaterjalide kujul esinevate ainete sisaldust käsitlevad andmed.
See tähendab, et
Tulemuste loetelus võib mõne teate puhul ilmuda tulbas „toote nimi” sümbol
toote originaalmärgisest (ja pakendi fotost, kui see on piisavalt loetav) ei ole veel teatatud ja
märgib seega, et toode ei ole veel turule lastud.
Pärast sümbolil

klõpsamist saab tutvuda päisega:

Päis võimaldab otse näha olulist infot toote kohta:
- toote nimi;
- toote nimi liidese keeles;
- vastutava isiku nimi;
- CPNP viide, st viide, mille CPNP on tootele andnud;
- praeguse versiooni number (koostise versioon, mitte andmekogu versioon, vt allpool);
- esimese teatamise kuupäev;
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- juurdepääs eelmistele versioonidele.

II.6.1.1. Ühest komponendist koosnevad tooted

Vaheleht „Üldteave” näitab üldist infot toote kohta, nt:
- CPNP viide;
- tööstusharu viide (ainult tööstusharu siseseks kasutuseks);
- teate versioon;
- viimase muudatuse kuupäev ja ajatempel;
- tootenimi (-nimed), värvivarjundid (vajaduse korral) ja vastav(ad) keel(ed), mille on esitanud
vastutav isik ja levitajad;
- teave selle kohta, kas toode on spetsiaalselt ettenähtud alla 3-aastastele lastele;
- vastutava isiku andmed (vähemalt nimi ja aadress);
- kontaktisiku andmed;
- teave selle kohta, kas toode on turule laskmiseks valmis või juba turule lastud;
- kas toode on imporditud ühendusse (ja kui, siis päritoluriik);
- liikmesriik, kus toode esmakordselt turule lasti.
Vaheleht „Toote üksikasjad” kuvab järgmist teavet:
- toote kategooria;
- toote füüsiline vorm;
- spetsiaalne aplikaator/pakend (vajaduse korral);
- teave toote pH kohta (vajaduse korral);
- teatamise liik (st eelnevalt kindlaksmääratud tüüpkoostis, täpne kontsentratsioon või
kontsentratsioonivahemikud);
- teave tootes sisalduvate probleemsete koostisainete kohta (nimi ja kogus massiprotsendina).
Märkus: kui on märgitud „ei kohaldata”, on selle tähendus esitatud paremas veerus, st kas see
tähendab, et koostisainet tootes ei ole (sellisel juhul on märgitud 0% w/w) või et seda on tootes,
kuid allpool probleemset kontsentratsiooni (sellisel juhul on märgitud probleemne
kontsentratsioon);
- koostise nimetus (ja koostise number eelnevalt kindlaksmääratud tüüpkoostise korral);
- hüperlink toote koostise juurde (eelnevalt kindlaksmääratud tüüpkoostis, täpne koostis või
vahemikega koostis);
- teave CMR 1A või 1B kategooria ainete esinemise kohta tootes;
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- teave nanomaterjalide kujul esinevate ainete esinemise kohta tootes;
- muu mürgistuskeskuste jaoks oluline lisateave;
- toote originaalpakend (vaatamiseks klõpsata );
- toote originaalmärgis (vaatamiseks klõpsata
- toote originaalmärgis (ainult tekst).

);

Vaheleht „Varasem(ad) versioon(id)” näitab sulgudes versioonide arvu ja kuvab infot teate
varasemate versioonide kohta (kehtivusaeg, muudatuse liik (ajakohastus või parandus) ja
muudatuse põhjus (vt jagu II.6.2)).
Vaheleht „Levitatud” on kättesaadav üksnes pädevatele asutustele ja mürgistuskeskustele. See
vaheleht näitab levitajate kontaktandmeid.
Paremas allservas võib ilmuda kuni neli nuppu
Nupp
Nupp

võimaldab kasutajal luua teate jaoks PDF dokument.
võimaldab kasutajal teade eksportida, kasutades XML faili.

kuvatakse ainult vastutavate isikute puhul. See võimaldab vastutaval isikul oma
Nupp
teadet muuta.
Nupp

võimaldab kasutajal minna tagasi otsingulehele.

II.6.1.2. Mitmest komponendist koosnevad tooted

Mitmest komponendist koosnevate toodete puhul on vahelehed pisut erinevad.
Vaheleht „Üldteave” näitab üldist infot toote kohta, nt:
- CPNP viide, st viide, mille CPNP on tootele andnud;
- tööstusharu viide, st viide, mille tööstusharu on tootele andnud (ainult tööstusharu siseseks
kasutuseks);
- teate versioon;
- viimase muudatuse kuupäev ja ajatempel;
- tootenimi (-nimed), värvivarjundid (vajaduse korral) ja vastav(ad) keel(ed), mille on esitanud
vastutav isik ja levitajad;
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- teave selle kohta, kas toode on spetsiaalselt ettenähtud alla 3-aastastele lastele;
- vastutava isiku andmed (vähemalt nimi ja aadress);
- kontaktisiku andmed;
- teave selle kohta, kas toode on turule laskmiseks valmis või juba turule lastud;
- kas toode on imporditud ühendusse (kui jah, siis päritoluriik);
- liikmesriik, kus toode esmakordselt turule lasti;
- segatud toote pH (vajaduse korral);
- toote originaalpakend (vaatamiseks klõpsata
);
);

- toote originaalmärgis (vaatamiseks klõpsata
- toote originaalmärgis (ainult tekst).
Iga vaheleht „Komponent” kuvab järgmist infot:

- komponendi nimi (-nimed), värvivarjundid (vajaduse korral) ja vastav(ad) keel(ed), mille on
esitanud vastutav isik ja levitajad;
- komponendi kategooria;
- komponendi füüsiline vorm;
- spetsiaalne aplikaator/pakend (vajaduse korral);
- teatamise liik (st eelnevalt kindlaksmääratud tüüpkoostis, täpne kontsentratsioon või
kontsentratsioonivahemikud);
- teave komponendis sisalduvate probleemsete koostisainete kohta (nimi ja kogus
massiprotsendina).
Märkus: kui on märgitud „ei kohaldata”, on selle tähendus esitatud paremas veerus, st kas see
tähendab, et koostisainet tootes ei ole (sellisel juhul on märgitud 0% w/w) või et seda on tootes,
kuid allpool probleemset kontsentratsiooni (sellisel juhul on märgitud probleemne
kontsentratsioon);
- hüperlink komponendi koostise juurde (eelnevalt kindlaksmääratud tüüpkoostis, täpne koostis
või vahemikega koostis);
- komponendi koostise nimetus;
- teave CMR 1A või 1B kategooria ainete esinemise kohta komponendis;
- teave nanomaterjalide kujul esinevate ainete esinemise kohta komponendis;
- muu mürgistuskeskuste jaoks oluline lisateave;
- soovi korral komponendi originaalpakend (vaatamiseks klõpsata );
- soovi korral komponendi originaalmärgis (vaatamiseks klõpsata
- soovi korral komponendi originaalmärgis (ainult tekst).

);

Vaheleht „Varasem(ad) versioon(id)” näitab sulgudes versioonide arvu ja kuvab infot teate
varasemate versioonide kohta (kehtivusaeg, muudatuse liik (ajakohastus või parandus) ja
muudatuse põhjus (vt jagu II.6.2)).
Vaheleht „Levitatud” on kättesaadav üksnes pädevatele asutustele ja mürgistuskeskustele. See
vaheleht näitab levitajate kontaktandmeid.
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Paremas allservas võib ilmuda kuni neli nuppu
Nupp
Nupp

võimaldab kasutajal luua teate jaoks PDF dokument.
võimaldab kasutajal teade eksportida, kasutades XML faili.

kuvatakse ainult vastutavate isikute puhul. See võimaldab vastutaval isikul oma
Nupp
teadet muuta.
Nupp

võimaldab kasutajal minna tagasi otsingulehele.

II.6.2. – Muuda toodet
Funktsioon „Muuda toodet” on kättesaadav üksnes vastutavatele isikutele. See võimaldab
vastutaval isikul muuta teadet, mille ta on varem süsteemi sisestanud.

Oluline märkus
Kui mis tahes osa määruse 1223/2009 artikli 13 lõigetes 1, 3 ja 4 sätestatud teabest muutub, peab
vastutav isik või levitaja oma teadet viivitamata ajakohastama.

Kui muudatus(ed) on tehtud, küsib süsteem vastutavalt isikult muudatuse tüüpi (ajakohastamine
või parandus) ja muudetud elemente.

Oluline märkus
On oluline teha selget vahet ajakohastamise ja paranduse vahel. See eristamine on eriti
oluline, kui tegemist on koostisega.
Koostise „ajakohastamine” tähendab varem kehtinud teabe muutmist. Originaalandmed on
seotud toote vanema koostisega, ajakohastatud andmekogu on seotud uue koostisega. Juhul, kui
mürgistuskeskus ei saa kindlalt otsustada, millise koostise versiooniga kokkupuude toimus, peab
ta hindama mõlemat koostist.
Koostise „parandus” tähendab vigase või ebatäieliku tooteinfo muutmist ilma reaalse koostise
muutmiseta. Mürgistuskeskus peab hindama ainult parandatud andmekogu.
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Vastutav isik saab lisada kommentaare (ainult inglise keeles) vabas tekstilahtris, kui ta soovib
muudatuse kohta rohkem üksikasju esitada.
Kui teave on sisestatud, peab vastutav isik klõpsama nupul
, et muudatusest teada anda.
Muudatus tehakse kättesaadavaks pädevatele asutustele ja mürgistuskeskustele.

Oluline märkus
Ainult koostise ja/või kategooria ajakohastamine (mitte parandamine) loob teatest uue versiooni.
Kõik muud muutused tähistavad teate sama versiooni uue ajatempliga.
Kui vastutav isik soovib muudatust tühistada, peab ta klõpsama nupul

.

II.6.3. – Kopeeri toode
See funktsioon võimaldab vastutaval isikul olemasolevat teadet kopeerida.
See funktsioon on kasulik, kui on vaja eraldi teatada väga sarnastest toodetest, kuna väldib sama
teabe uuesti trükkimist.
Süsteem kopeerib kõik andmed, välja arvatud vastused probleemset koostisainet puudutavatele
küsimustele, lisatud märgis (ja vajaduse korral pakend) ja kastike „Toode on turule laskmiseks
valmis või juba turule lastud”.
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II.7. ARTIKLI 13 LÕIKE 3 KOHASELT ESITATUD TEATE VAATAMINE JA
MUUTMINE
Kui on otsitud artikli 13 lõike 3 kohaselt esitatud teateid, kuvatakse järgmine ekraan:

Kui levitaja soovib ajakohastada või muuta ühte kuvatud teadetest, peab ta klõpsama nupul
Seejärel kuvab CPNP teate ja levitaja saab esitatud infot ajakohastada või parandada.
Kasutamiseks on kaks nuppu,
toimingu tühistamiseks.

muudatusest/parandusest teatamiseks ja
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.

I LISA. Eeskirjad teatavate probleemsete koostisainete ja/või pH
väärtuse kohta
1. reegel. Etanool ja/või isopropanool
Etanooli ja/või isopropanooli massiprotsent tuleb märkida kõigi toodete puhul.
Ajakohastatud teade on nõutav, kui kummagi koostisaine sisaldus või mõlema koostisaine summa
muutub rohkem kui:
-

5 võrra, kui eelnevalt deklareeritud väärtus oli <30%

Näited:
Muutus 20% etanoolilt 26% etanoolile tähendab koostises etanooli sisalduse
muutust 6 võrra ja nõuab seega ajakohastatud teatist.
Muutus 20% etanoolilt ja 20% isopronanoolilt 23% etanoolile ja 24% isopronanoolile
tähendab koostises etanooli ja isopropanooli sisalduse muutust 7 võrra ja nõuab seega
ajakohastatud teatist.
-

10 võrra, kui eelnevalt deklareeritud väärtus oli ≥ 30%

Kui kosmeetikatoode ei sisalda etanooli või isopropanooli, valida märge „ei kohaldata”.
Märkus
Märkus

massiprotsendi deklaratsiooni võib ümardada lähima täisarvuni.
kui massiprotsent on alla 1%, võib selle märkida 1%-na.

2. reegel. Kõõmavastased tooted
Märkida tuleb kõõmavastase toimeaine INCI nimetus ja kontsentratsioon.
Ajakohastatud teade on nõutav, kui kõõmavastase toimeaine kontsentratsioon muutub enam kui
20% võrra varem deklareeritud väärtusest.

3. reegel. Juuste väljalangemise vastased tooted
Märkida tuleb juuste väljalangemise vastase toimeaine INCI nimetus ja kontsentratsioon.
Ajakohastatud teade on nõutav, kui juuste väljalangemise vastase toimeaine kontsentratsioon
muutub enam kui 20% võrra varem deklareeritud väärtusest.

4. reegel. Nahapleegitustooted, mis sisaldavad pigmendi moodustumist
pärssivaid ja depigmenteerivaid toimeaineid
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Märkida tuleb pigmendi moodustumist pärssiva(te) ja depigmenteeriva(te) toimeaine(te)
INCI nimetus ja kontsentratsioon.
Ajakohastatud teade on nõutav, kui vähemalt ühe toimeaine kontsentratsioon muutub enam kui
20% võrra varem deklareeritud väärtusest.
Kui kosmeetikatoode ei sisalda pigmendi moodustumist pärssivaid ja depigmenteerivaid
toimeaineid, valida märge „ei kohaldata”.

5. reegel. Keemiliselt koorivad tooted, mis sisaldavad keemiliselt koorivaid
toimeaineid (nt lactic acid, glycolic acid, salicylic acid)
Märkida tuleb keemiliselt kooriva(te) toimeaine(te) INCI nimetus ja kontsentratsioon.
Ajakohastatud teade on nõutav, kui kontsentratsioon muutub enam kui 20% võrra varem
deklareeritud väärtusest.

6. reegel. A-vitamiini ja selle derivaate (nt retinol, retinyl esters) sisaldavad
tooted
A-vitamiini või selle derivaatide täpne sisaldus tuleb märkida, kui tase ületab kogu toote
puhul 0,20% (ümberarvestatuna retinooliks) või kui nende kogus on kuni 0,09 grammi
(ümberarvestatuna retinooliks).
Ajakohastatud teade on nõutav, kui A-vitamiini või selle derivaatide kontsentratsioon muutub
enam kui 20% võrra varem deklareeritud väärtusest.
Kui A-vitamiini või selle derivaatide tase ei ületa 0,20% (ümberarvestatuna retinooliks) või kui
nende kogus on kuni 0,09 grammi (ümberarvestatuna retinooliks) või kui toode ei sisalda Avitamiini ega ühtegi selle derivaati, valida märge „ei kohaldata".

7. reegel. Ksantiini derivaate (nt kofeiin, teofülliin, teobromiin, ksantiini
derivaate sisaldavad taimeekstraktid (nt Paulinia Cupana (guarana)
ekstraktid/pulbrid)) sisaldavad tooted
Kui toode sisaldab rohkem kui 0,5% ksantiini derivaate, tuleb märkida derivaatide INCI
nimetus ja kontsentratsioon.
Ajakohastatud teade on nõutav, kui kontsentratsioon muutub enam kui 20% võrra varem
deklareeritud väärtusest.
Kui kosmeetikatoode ei sisalda ksantiini derivaate või sisaldab neid vähem kui 0,5%, valida märge
„ei kohaldata".

8. reegel. Tooted, mis sisaldavad katioonseid pindaktiivseid aineid, mille
kolme või nelja ahela või rühma pikkus on väiksem kui C12
(sealhulgas hargnemata, hargnenud, tsüklilised ja aromaatsed
rühmad).
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Kui pindaktiivset ainet kasutatakse muul kui säilituseesmärgil, tuleb märkida nende
katioonsete pindaktiivsete ainete INCI nimetus ja kontsentratsioon.

Ajakohastatud teade on nõutav, kui kontsentratsioon muutub enam kui 20% võrra varem
deklareeritud väärtusest.
Selle reegli alla kuuluvate katioonsete pindaktiivsete ainete tüüpilised näited on:

behenalkonium chloride
behentrimonium chloride
cetrimonium chloride
dodecylbenzyltrimonium chloride
Kui toode ei sisalda katioonseid pindaktiivseid aineid, valida märge „ei kohaldata".

9. reegel. Propellente sisaldavad tooted
Märkida tuleb iga propellendi INCI nimetus ja kontsentratsioon.
Ajakohastatud teade on nõutav, kui üks kontsentratsioonidest muutub enam kui 20% võrra varem
deklareeritud väärtusest.
Kui toode ei sisalda propellente, valida märge „ei kohaldata”.
See reegel puudutab aerosoolpihuseid ja muid aerosooli kujul esitatud tooteid.
Muud tooted võidakse esitada survepakendites, mis ei tekita kasutamisel aerosoolpihuseid. Selle
kohta tuleb lahtisse „spetsiaalne aplikaator” märkida „survepakend – mittepihustatav toode”. Sel
juhul võib tootele valida kohaldatava tüüpkoostise, isegi kui selles ei ole propellente eraldi
märgitud.

10. reegel. Vesinikperoksiidi sisaldavad või vabastavad tooted
Märkida tuleb vesinikperoksiidi kontsentratsioon ja/või vesinikperoksiidi vabastavate
ühendite INCI nimetus ja kontsentratsioon.
Ajakohastatud teade on nõutav, kui kontsentratsioon muutub enam kui 20% võrra varem
deklareeritud väärtusest.
Kui toode ei sisalda vesinikperoksiidi ja vesinikperoksiidi vabastavaid ühendeid, valida märge „ei
kohaldata".
See reegel puudutab juuksevärvimistooteid, blondeerimistooteid, püsilokitooteid ja juuste
sirgestamistooteid.

11. reegel. Redutseerivaid aineid sisaldavad tooted
55

Märkida tuleb iga redutseeriva aine INCI nimetus ja kontsentratsioon.
Ajakohastatud teade on nõutav, kui üks kontsentratsioonidest muutub enam kui 20% võrra varem
deklareeritud väärtusest.
See reegel puudutab depileerimistooteid, juuksevärve, värvieemaldajaid ja püsilokitooteid.
Tavaliselt kasutatavate redutseerivate ainete näideteks on:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

thioglycerin,
thioglycolic acid ja selle soolad (ammonium thioglycolate, ethanolamine thioglycolate)
ammonium thiolactate
cysteine HCl
sodium sulfite
sodium metabisulfite
sodium hydroxymethane sulfonate
sodium hydrosulfite
alkaline and earth alkaline sulphides

Kui toode ei sisalda redutseerivaid aineid, valida märge „ei kohaldata”.

12. reegel. Persulfaate sisaldavad tooted
Märkida tuleb iga persulfaadi INCI nimetus ja kontsentratsioon.
Ajakohastatud teade on nõutav, kui üks kontsentratsioonidest muutub enam kui 20% võrra varem
deklareeritud väärtusest.
Kui toode ei sisalda persulfaate, valida märge „ei kohaldata”.

13. reegel. Juukseid sirgestavaid aineid sisaldavad tooted
Märkida tuleb iga sirgestava aine INCI nimetus ja kontsentratsioon.
Ajakohastatud teade on nõutav, kui üks kontsentratsioonidest muutub enam kui 20% võrra varem
deklareeritud väärtusest.
Tavaliselt kasutatavate sirgestavate ainete näideteks on:
•
•
•
•
•
o
o
o
o

sodium hydroxide, potassium hydroxide, lithium hydroxide
potassium citrate
calcium hydroxide
guanidine carbonate
redutseerivad ained:
ammonium thioglycolate
ammonium thiolactate
cysteine HCl
ethanolamine thioglycolate

14. reegel. Anorgaanilisi naatriumsoolasid sisaldavad vannisoolad/-kuubikud
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Märkida tuleb naatriumsoolade üldkontsentratsioon.
Ajakohastatud teade on nõutav, kui anorgaaniliste naatriumsoolade üldkontsentratsioon muutub
enam kui 20% võrra varem deklareeritud väärtusest.

15. reegel. Fluoriidiühendeid sisaldavad hambapastad ja suuveed
Märkida tuleb fluoriidiühendite kontsentratsioon (ümberarvestatuna fluoriks).
Ajakohastatud teade on nõutav, kui fluori kontsentratsioon muutub enam kui 20% võrra varem
deklareeritud väärtusest.
Kui toode ei sisalda fluoriidiühendeid, valida märge „ei kohaldata”.

16. reegel. Tooted, mille pH on väiksem kui 3 või suurem kui 10, ja
juuksevärvimistoote pH
¾
Ühest komponendist koosneva toote või üksiku komponendi (välja arvatud
juuksevärvide) pH tuleb märkida pH väljale, kui see on väiksem kui 3 või suurem kui 10.
¾
Mitmest komponendist koosneva toote puhul (välja arvatud juuksevärvid), mis
segatakse enne kasutamist, tuleb segatud toote pH märkida vastavale pH väljale, kui see on
väiksem kui 3 või suurem kui 10.
On selge, et erinevad komponentide seguvahekorrad (nt erineva tugevuse saavutamiseks)
võivad tuua kaasa pH erinevusi. Juhul kui täpset pH taset ei saa segatud toote puhul kindlaks
määrata, võib pH väljendada vahemikuna ulatusega kuni üks ühik (nt 9,5-10,5).
¾
Ühest või mitmest komponendist koosnevate juuksevärvide puhul tuleb alati märkida
pH, isegi kui see on vahemikus pH 3 kuni pH 10.
Arvestades sama toote eri värvivarjundite pH erinevust ei pruugi täpse pH märkimine olla
asjakohane. Nende toodete puhul võib komponentide ja segatud toote pH väljendada vahemikuna
ulatusega kuni üks ühik (nt 8,5-9,5).
Kõigil eespool kirjeldatud juhtudel on ajakohastatud teade nõutav, kui varem deklareeritud pH
muutub enam kui 0,5 ühiku võrra.

Toodete või komponentide puhul, mille pH on suurem kui 10, tuleb märkida iga aluselise
toimeaine INCI nimetus ja kontsentratsioon (k.a ammooniumhüdroksiidi vabastajad).
Ajakohastatud teade on nõutav, kui üks kontsentratsioonidest muutub enam kui 20% võrra varem
deklareeritud väärtusest.
Tavaliselt kasutatavate aluseliste toimeainete näideteks on:
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•

•
•
•
•
•

sodium / potassium hydroxide
sodium / potassium carbonate
sodium/potassium metasilicate
calcium oxide
ammonium hydroxide
ethanolamine

Tüüpiline ammooniumhüdroksiidi vabastaja on
•

ammonium chloride

17. reegel. Eeterlike õlisid, kamprit, mentooli või eukalüptooli sisaldavad
tooted
Välja arvatud parfüümide ja väheste muude tootekategooriate puhul, tuleb juhul, kui tootja
lisab koostisse eeterlike õlisid, kamprit, mentooli või eukalüptooli kogusisaldusega rohkem
kui 0,5%, märkida üldkontsentratsiooni tase.
Kui toode ei sisalda eeterlike õlisid, kamprit, mentooli või eukalüptooli või sisaldab neid kokku kuni
0,5%, valida märge „ei kohaldata".
Iga üksiku eeterliku õli, kampri, mentooli ja eukalüptooli puhul, mille sisaldus on suurem
kui 0,5% (kampri puhul 0,15%), peab tootja märkima selle eeterliku õli / eeterliku õli
derivaadi nime ja koguse.
Kui toode ei sisalda ühtegi eeterlikku õli, kamprit, mentooli või eukalüptooli rohkem kui
0,5% (kampri puhul 0,15%), valida märge „ei kohaldata".
Ajakohastatud teade on nõutav, kui kontsentratsioon muutub enam kui 20% võrra varem
deklareeritud väärtusest.

18. reegel. Muud koostisained
Lisaks eespool sätestatud reeglitele on Euroopa mürgistuskeskused määranud kindlaks hulga
aineid, mis põhjustavad erilist muret seoses ägedate mürgistusjuhtudega.
Märkida tuleb mis tahes nimetatud koostisaine osutatud künnisest suurem
kontsentratsioon toote koostises. Kui künnist ei ole osutatud, tuleb alati märkida
kontsentratsioon.
Ajakohastatud teade on nõutav, kui kontsentratsioon muutub enam kui 20% võrra varem
deklareeritud väärtusest:
Glükoolid ja glükooleetrid
BUTETH-2 ACETATE (üle 1%)
BUTOXYDIGLYCOL (üle 1%)
BUTOXYETHANOL (üle 1%)
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BUTOXYETHYL ACETATE (üle 1%)
DIETHOXYDIGLYCOL (üle 1%)
DIPROPYLENE GLYCOL (üle 10%)
DIPROPYLENE GLYCOL DIMETHYL ETHER (üle 10%)
DIPROPYLENE GLYCOL ISOBORNYL ETHER (üle 10%)
ETHOXYDIGLYCOL (üle 1%)
ETHOXYDIGLYCOL ACETATE (üle 1%)
GLYCOL (üle 1%)
GLYCOL ETHERS (mitte polümeerid) (üle 1%)
METHOXYISOPROPANOL (üle 10%)
METHOXYISOPROPYL ACETATE (üle 10%)
PPG-2 METHYL ETHER (üle 10%)
PPG-2 METHYL ETHER ACETATE (üle 10%)
PROPYLENE GLYCOL (üle 10%)
PROPYLENE GLYCOL BUTYL ETHER (üle 10%)
Süsivesiniklahustid
CYCLOHEXANE (üle 5%)
HYDROGENATED DIDODECENE (üle 5%)
ISOPENTANE (üle 5%)
PENTANE (üle 5%)
TOLUENE (üle 5%)
TURPENTINE (üle 5%)
Alkoholid, v.a etanool ja isopropanool

BENZYL ALCOHOL (üle 1%)
FURFURYL ALCOHOL (üle 1%)
HEXYL ALCOHOL (üle 5%)
N-BUTYL ALCOHOL (üle 1%)
PROPYL ALCOHOL (üle 1%)
T-BUTYL ALCOHOL (üle 1%)
Muu
ACETONE (üle 5%)
BENZYL BENZOATE (üle 1%)
BRUCINE SULFATE
BUTYL ACETATE (üle 1%)
BUTYROLACTONE (üle 0,1%)
BUTOXYETHYL ACETATE (üle 1%)
CHLOROPLATINIC ACID (üle 0,1%)
COPPER SULFATE (üle 0,1%)
CYCLOHEXANONE (üle 5%)
DIMETHYLTOLYLAMINE (üle 0,1%)
ETHYL ACETATE (üle 1%)
ETHYL ETHER (üle 5%)
FORMALDEHYDE (üle 0,2%)
59

HYDROXYLAMINE HCL; HYDROXYLAMINE SULFATE (üle 1%)
M-CRESOL, O-CRESOL, P-CRESOL, MIXED CRESOLS (üle 0,1%)
MEK (üle 5%)
METHYL ACETATE (üle 0,1%)
METHYL PYRROLIDONE (üle 5%)
MIBK (üle 5%)
POTASSIUM CHLORATE (üle 0,1%)
SODIUM CHLORATE (üle 0,1%)
TRIETHYL PHOSPHATE (üle 0,1%)
Kasutaja peaks märkima vastavale väljale ka muu toodet puudutava teabe, mis võib olla oluline
mürgistuskeskustele või samalaadsetele asutustele, kui sellised keskused või asutused on
liikmesriigis asutatud (ainult inglise keeles).

Märkus: tüüpkoostised, milles on märgitud „AQUA”, hõlmavad ka tooteid, kuhu ei ole lisatud vett
koostisainena, vaid kuhu see on kandunud vett sisaldavate taimeekstraktide, puuviljamahlade jms
kaudu.
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II LISA. Tüüpkoostised
TÜÜPKOOSTISE
NUMBER

TÜÜPKOOSTISEGA TOOTE NIMETUS

Tüüpiline
füüsikaline
vorm5

2011

1. NAHAHOOLDUS

NAHAHOOLDUSKREEM, -EMULSIOON, -GEEL

3/4

1.1

NAHAHOOLDUSKREEM, -EMULSIOON, -GEEL – SILIKOONIDE SUURE SISALDUSEGA

3/4

1.2

NAHAHOOLDUSKREEM, -EMULSIOON, -GEEL – NIISKUST SÄILITAVATE AINETE
SUURE SISALDUSEGA

3/4

1.3

NAHAHOOLDUSKREEM, -EMULSIOON, -GEEL – TÄITEAINETE SUURE SISALDUSEGA

3/4

1.4

NAHAHOOLDUSKREEM, -EMULSIOON, -GEEL – RASVAÜHENDITE SUURE
SISALDUSEGA

3/4

1.5

NAHAHOOLDUSKREEM, -EMULSIOON, -GEEL – UV-FILTRITE SUURE SISALDUSEGA

3/4

1.6

Füüsikaline vorm:
1) kompakt-/presspuuder
2) tolmpuuder
3) kreem/pasta/geel
4) vedelik
5) vaht
6) pihus
7) muu
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NAHAHOOLDUSKREEM, -EMULSIOON, -GEEL – LÕHNAAINETE SUURE SISALDUSEGA

3/4

1.7

3

1.8

NAHAHOOLDUSGEEL (VEE- JA ALKOHOLIPÕHINE)

3/4

1.9

NAHAÕLI

1/4

1.10

TOONIK, KOSMEETILINE VEDELIK

4

1.12

KEEMILISED KOORIMISVAHENDID

3/4

1.13

NAHAHOOLDUSTOOTED (SILIKOONIPÕHISED)

3/4

1.14

3

1.15

TALGIPULBER (TOLM- VÕI PRESSPUUDER)

1/2

1.16

HUULEHOOLDUSTOOTED (HUULEPULK, -KREEM, -GEEL)

1/3

1.17

NAHAPUHASTUSVAHT

3/4

2.1

NAHAPUHASTUSVAHT – ÕLIDE JA/VÕI NIISKUST SÄILITAVATE AINETE SUURE
SISALDUSEGA

3/4

2.2

MEIGIEEMALDUSVAHEND – MITTEVAHUTAV PUHASTUSVAHEND (SEALHULGAS
KAHEFAASILISED TOOTED)

3/4

2.3

MEIGIEEMALDUSVAHEND – MITTEVAHUTAV PUHASTUSÕLI

3/4

2.4

ÕRN PUHASTUSGEEL

3/4

2.5

NAHAPUHASTUSKREEM, -EMULSIOON, NAHAKOORIMISVAHEND,
NAHAPUHASTUSGEEL

3/4

2.6

TSINKOKSIIDIPÕHINE KREEM

VASELIIN

2. NAHAPUHASTUS
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KEHAKOORIMISVAHEND (GEEL, KREEM)

3

2.7

SEEP – TUALETTSEEP

1

2.8

VEDELSEEP

3/4

2.9

VANNI- JA DUŠIGEEL, -KREEM, -PIIM, -PASTA

3/4

2.10

KERGELT VAHUTAV DUŠIKREEM, -PIIM

3/4

2.11

1

2.12

1/3/4

2.13

3/4

2.14

VANNISOOLAD/-KUUBIKUD
VANNI- JA DUŠIÕLI (SEALHULGAS VANNIPÄRLID)
JALAVANNILAHUS

3. DEPILATSIOON

KEEMILINE DEPILAATOR – KREEM, GEEL
MEHAANILISE DEPILATSIOONI VAHA – VAIGUPÕHINE
MEHAANILISE DEPILATSIOONI VAHA – SUHKRUPÕHINE

3

3.1

3

3.2

3

3.3

4. KEHAKARVADE PLEEGITUSVAHEND

KEHAKARVADE PLEEGITUSVAHEND

3/4
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4.1

5. IHULÕHNADE NEUTRALISEERIMINE JA/VÕI HIGISTAMISE VÄHENDAMINE

AEROSOOLANTIPERSPIRANDI PIHUS (HIGISTAMISVASTASE SOOLAGA)

6

5.1

AEROSOOLDEODORANDI PIHUS (HIGISTAMISVASTASE SOOLATA)

6

5.2

RULLANTIPERSPIRANT (HIGISTAMISVASTASE SOOLAGA)

3/4

5.3

RULLDEODORANT (HIGISTAMISVASTASE SOOLATA)

3/4

5.4

PULKANTIPERSPIRANT (HIGISTAMISVASTASE SOOLAGA)

1

5.5

PULKANTIPERSPIRANT (HIGISTAMISVASTASE SOOLATA)

1

5.6

VEDEL ANTIPERSPIRANT (TUUBIS VÕI PUMPPIHUSTIS)

4/6

5.7

VEDEL DEODORANT (TUUBIS VÕI PUMPPIHUSTIS)

4/6

5.8

3

5.9

RASEERIMISKREEM

3

6.1

PINTSLITA LEVITATAV RASEERIMISKREEM

3

6.2

3/4

6.3

3/4/5

6.4

5

6.5

KREEMANTIPERSPIRANT

6. RASEERIMISTOOTED

RASEERIMISGEEL
RASEERIMISGEEL (PÄRAST LEVITAMIST VAHUTAV)
AEROSOOLRASEERIMISVAHT
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RASEERIMISSEEP/-PULK

1

6.6

RASEERIMISJÄRGNE PALSAM

3/4

6.7

RASEERIMISJÄRGNE VEDELIK

4

6.8

3/4/5

7.1

3/4

7.2

PEITEKREEM

3

7.3

PEITEPULK

4

7.4

JUMESTUSPÕHI/PEITEVAHEND (TAHKE)

1/3

7.5

JUMESTUSPUUDER

1/2

7.6

HUULEPULK/-KREEM (SEALHULGAS PEITEPULK/-KREEM)

1/3

7.7

HUULEVÄRV JA -LÄIGE/-PALSAM

3/4

7.8

HUULEPLIIATS

1/3

7.9

HUULEVÄRVI KINNISTI / HUULEVÄRVI KATE

3/4

7.10

HUULE- JA SILMAMEIGI FIKSAATOR

3/4

7.11

SILMAMEIGI FIKSAATOR – VEEVABA

3

7.12

3/4

7.13

7. JUMESTUS

JUMESTUSPÕHI JA PÕSEPUNA (VEDELIK, KREEM, VAHT)
JUMESTUSPÕHI – VEEVABA

HUULELAKK (PLIIATS)
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HUULELAKK (VEDEL)

3/4

7.14

LAUVÄRV, PÕSEPUNA JA LAINER (PUUDER)

1/2

7.15

LAUVÄRV JA PÕSEPUNA (KREEM)

1/3

7.16

1/2/3

7.17

SILMAPLIIATS

1/3

7.18

SILMALAINER – TAVALINE (VEDELIK, KREEM)

3/4

7.19

SILMALAINER – VEEKINDEL (VEDELIK, KREEM, PASTA)

3/4

7.20

SILMALAINER (TAHKE)

1

7.21

RIPSMETUŠŠ – TAVALINE

3

7.22

RIPSMETUŠŠ – VEEKINDEL

3

7.23

RIPSMETUŠŠ (TAHKE)

1

7.24

3/4

7.25

4

8.1

LÕHNASTATUD PUUDER (TOLM- VÕI PRESSPUUDER)

1/2

8.2

TAHKE PARFÜÜM (PASTA, VAHA JNE)

1/3

8.3

4

8.4

LAUVÄRV JA PÕSEPUNA – VEEVABA (KREEM, PULK, PUUDER JNE))

KEHALÄIGE

8. PARFÜÜMID

PARFÜÜM (ODEKOLONN, TUALETTVESI, LÕHNAÕLI, KONTSENTREERITUD
LÕHNAÕLI, LÕHNAAINE)

LÕHNASTATUD NAHAÕLI

66

9. PÄIKESEKAITSETOOTED JA PRUUNISTAVAD TOOTED

PÄIKESEKAITSEKREEM, -EMULSIOON

3/4

9.1

PÄIKESEKAITSEÕLI

4

9.2

PÄIKESEKAITSEPULK

1

9.3

PÄIKESEKAITSE HÜDROGEEL

3/4

9.4

PÄIKESEKAITSEGEEL (ÕLIPÕHINE)

3/4

9.5

PRUUNISTAVAD TOOTED – EMULSIOON, KREEM

3/4

9.6

PRUUNISTAVAD TOOTED – EMULSIOON, GEEL

3/4

9.7

3/4

10.1

4

10.2

ŠAMPOON KOOS PALSAMIGA

3/4

10.3

JUUKSEPALSAM

3/4

10.4

JUUKSEPALSAM (SILIKOONIPÕHINE)

3/4

10.5

4

10.6

10. JUUKSEHOOLDUSTOOTED JA PEANAHAHOOLDUSTOOTED

ŠAMPOON – VEDELIK, KREEM, PASTA
TAHKE ŠAMPOON

JUUKSEHOOLDUS- /PEANAHAHOOLDUSEMULSIOON
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JUUKSEHOOLDUSE /PEANAHAHOOLDUSE KAHEFAASILINE EMULSIOON

4

10.7

JUUKSEVÄRV (KERGVÄRV) – ŠAMPOON

3/4

11.1

JUUKSEVÄRV (KERGVÄRV) – VAHT, EMULSIOON

4/5

11.2

3/4/5

11.3

JUUKSEVÄRV (PÜSIVÄRV, OKSÜDEERIV) – 1. TÜÜP: KAKS KOMPONENTI –
VÄRVAINET SISALDAV OSA

3/4

11.4

JUUKSEVÄRV (PÜSIVÄRV, OKSÜDEERIV) – 2. TÜÜP: KAKS KOMPONENTI –
SUURE ÕLISISALDUSEGA VÄRVAINET SISALDAV OSA

3/4

11.5

JUUKSEVÄRV (PÜSIVÄRV, OKSÜDEERIV) – 3. TÜÜP: KOLM KOMPONENTI –
VÄRVAINET SISALDAV A-OSA

3/4

11.6

JUUKSEVÄRV (PÜSIVÄRV, OKSÜDEERIV) – 3. TÜÜP: KOLM KOMPONENTI –
VÄRVAINET SISALDAV B-OSA

3/4

11.7

JUUKSEVÄRV (PÜSIVÄRV, OKSÜDEERIV) – 1. TÜÜP: KAKS VÕI KOLM
KOMPONENTI – OKSÜDEERIV OSA

3/4

11.8

JUUKSEVÄRV (PÜSIVÄRV, OKSÜDEERIV) – 2. TÜÜP: KAKS VÕI KOLM
KOMPONENTI – SUURE ÕLISISALDUSEGA OKSÜDEERIV OSA

3/4

11.9

VÄRVIEEMALDUSVAHEND (REDUTSEERIV) – A-OSA

3/4

11.10

VÄRVIEEMALDUSVAHEND (REDUTSEERIV) – B-OSA

3/4

11.11

3/4

11.12

3/4

11.13

3/4

11.14

11. JUUKSEVÄRVIMISTOOTED

JUUKSEVÄRV (KERGVÄRV VÕI POOLPÜSIVÄRV) – VEDELIK, KREEM, VAHT

VÄRVIEEMALDUSVAHEND (OKSÜDEERIV) – A-OSA
VÄRVIEEMALDUSVAHEND (OKSÜDEERIV) – B-OSA

VÄRVI EEMALDAV NAHAPUHASTUSVAHEND (REDUTSEERIV)
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BLONDEERIMISAINE – PULBER

1/2

11.15

3

11.16

BLONDEERIMISAINE – OKSÜDEERIV OSA – 1. TÜÜP

3/4

11.17

BLONDEERIMISAINE – OKSÜDEERIV OSA – 2. TÜÜP

3/4

11.18

BLONDEERIMISAINE – LEELISELINE OSA

3/4

11.19

JUUKSEVÄRVI TAASTAMISAINE

3/4

11.20

SOENGUVIIMISTLUSKREEM/-PASTA (-VAIK, -PUMAT, -PASTA, -VAHA JNE)

1/3

12.1

JUUKSELÄIKEVAHA VÕI -VÕIE

3/4

12.2

SOENGUVIIMISTLUSVEDELIK

4

12.3

SOENGUTUGEVDUSVEDELIK (SEALHULGAS VÄRVILISED
SOENGUTUGEVDUSVEDELIKUD)

4

12.4

3/4

12.5

JUUKSELAKK – AEROSOOL

5

12.6

JUUKSELAKK – AEROSOOL

6

12.7

JUUKSELAKK – PUMPPIHUSTIS

6

12.8

PIHUSTATAV JUUKSELÄIGE – AEROSOOL

6

12.9

3/4

12.10

BLONDEERIMISAINE – PASTA

12. SOENGUVIIMISTLUSTOOTED

SOENGUVAHT

PÜSILOKIVEDELIK – ÜKS KOMPONENT – REDUTSEERIVATE AINETE PÕHINE
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PÜSILOKIVEDELIK – KAKS KOMPONENTI – VESINIKPEROKSIIDI JA REDUTSEERIVATE
AINETE PÕHINE – A-OSA

3/4

12.13

PÜSILOKIVEDELIK – KAKS KOMPONENTI – VESINIKPEROKSIIDI JA REDUTSEERIVATE
AINETE PÕHINE – B-OSA

3/4

12.14

PÜSILOKIVEDELIK – KAKS KOMPONENTI – REDUTSEERIVATE AINETE PÕHINE – AOSA

3/4

12.15

PÜSILOKIVEDELIK – KAKS KOMPONENTI – REDUTSEERIVATE AINETE PÕHINE – BOSA

3/4

12.16

PÜSILOKINEUTRALISAATOR – VEDELIK, KREEM

3/4

12.17

JUUKSESIRGESTI (KEEMILINE) – 1. TÜÜP

3/4

12.18

JUUKSESIRGESTI (KEEMILINE) – 3. TÜÜP

3/4

12.21

KÜÜNELAKK

4

13.1

VALGE KÜÜNEPLIIATS

1

13.2

4

14.1

13. KÜÜNELAKK JA KÜÜNELAKIEEMALDI

14. KÜÜNEHOOLDUS

KÜÜNEPALSAM (ÕLIPÕHINE)

16. HAMBAHOOLDUS
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HAMBAPASTA

3

16.1

SUUVESI

4

17.1

SUUVESI (KONTSENTRAAT)

4

17.2

4/6

17.3

17. SUUVESI/SUUVÄRSKENDI

SUUVÄRSKENDI – PUMPPIHUSTIS
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Tüüpkoostise number:

1.1 - 2011
Nahahoolduskreem, -emulsioon, -geel

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)

30

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

20

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, propylene glycol, PEG)

20

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

10

Muud koostisosad (nt vitamiinid, antioksüdandid, taimsed ekstraktid)

10

Täiteained (nt talc, silica, nailonpulber)

5

UV-filtrid

5

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt PEG stearate, ceteareth)

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

2

Värvained

2

Parfum

1

Aqua

kuni…..100
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Tüüpkoostise number:

1.2 - 2011

NAHAHOOLDUSKREEM, -EMULSIOON, -GEEL – SILIKOONIDE SUURE SISALDUSEGA

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

50

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)

40

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

25

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, propylene glycol, PEG)

20

Muud koostisosad (nt taimsed ekstraktid, vitamiinid)

10

Täiteained (nt tärklis, kaolin, talc)

5

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt sorbitan sesquioleate, sorbitan stearate)

5

Paksendusained (nt cellulose gum)

5

UV-filtrid

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

2

Värvained

2

Parfum

1

Aqua

kuni…..100
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Tüüpkoostise number:

1.3 - 2011

NAHAHOOLDUSKREEM, -EMULSIOON, -GEEL – NIISKUST SÄILITAVATE AINETE SUURE SISALDUSEGA

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, propylene glycol, PEG)

50

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)

40

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

20

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

20

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt glyceryl stearate, sodium cocoyl isethionate)

10

Täiteained (nt silica, talc)

10

UV-filtrid

5

Kelmet tekitavad polümeerid (nt PVP)

5

Muud koostisosad (nt vitamiinid, taimsed ekstraktid)

5

Paksendusained (nt carbomer)

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

2

Värvained

2

Parfum

1

Aqua

kuni…..100
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Tüüpkoostise number:

1.4 - 2011

NAHAHOOLDUSKREEM, -EMULSIOON, -GEEL – TÄITEAINETE SUURE SISALDUSEGA

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)

60

Paksendusained (nt bentonite, carbomer, cellulose)

60

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, propylene glycol)

40

Täiteained (nt tärklis, zinc oxide, kaolin)

40

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt glyceryl stearate, sodium laureth sulfate)

25

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

20

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

20

UV-filtrid

5

Muud koostisosad (nt taimsed ekstraktid, antioksüdandid, kelaativad ained)

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

2

Värvained

2

Parfum

1

Aqua

kuni…..100

78

79

Tüüpkoostise number:

1.5 - 2011

NAHAHOOLDUSKREEM, -EMULSIOON, -GEEL – RASVAÜHENDITE SUURE SISALDUSEGA

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)

95

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, propylene glycol, PEG)

25

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

25

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

20

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt glyceryl stearate, PEG stearate)

15

Paksendusained (nt carbomer, xanthan gum)

12

Täiteained (nt talc, silica, zinc oxide, nailonpulber)

10

Muud koostisosad (nt vitamiinid, antioksüdandid, taimsed ekstraktid)

10

Katioonsed polümeerid (nt polyquaternium-7, polyquaternium-24)

5

UV-filtrid

5

Parfum

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

2

Värvained

2

Aqua

kuni…..100

80

81

Tüüpkoostise number:

1.6 - 2011

NAHAHOOLDUSKREEM, -EMULSIOON, -GEEL – UV-FILTRITE SUURE SISALDUSEGA

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)

60

UV-filtrid

30

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, propylene glycol, PEG)

25

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

25

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

20

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt glyceryl stearate, PEG stearate)

15

Paksendusained (nt carbomer, xanthan gum)

12

Täiteained (nt talc, silica, nailonpulber)

10

Säilitusained, mikroobivastased ained

2

Värvained

2

Aqua

kuni…..100

82

Tüüpkoostise number:

1.7 - 2011

NAHAHOOLDUSKREEM, -EMULSIOON, -GEEL – LÕHNAAINETE SUURE SISALDUSEGA

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

80

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)

60

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

20

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, propylene glycol, PEG)

30

Parfum

25

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt glyceyl stearate, PEG stearate)

25

Värvained, toonivad ained (nt läbipaistvust vähendavad ained / pärlmutterläiget tekitavad ained)20
Paksendusained (nt carbomer, hydroxyethylcellulose)

15

Täiteained (nt talc, nailonpulber, tärklis)

10

UV-filtrid

5

Muud koostisosad (nt antioksüdandid, vitamiinid)

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

2

Aqua

kuni…..100

83

Tüüpkoostise number:

1.8 - 2011
AINE ZINC OXIDE PÕHINE KREEM

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)

60

Täiteained (nt titanium dioxide, silica, nailonpulber)

30

Zinc oxide

25

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, PEG)

20

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt pika ahelaga etoksüleeritud alkoholid)

12

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

10

Muud koostisosad (nt taimsed ekstraktid, bisabolol)

10

Paksendusained (nt carbomer, xanthan gum)

5

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

1.5

Parfum

1

Aqua

kuni…..100

84

85

Tüüpkoostise number:

1.9 - 2011
NAHAHOOLDUSGEEL (VEE JA AINE ALCOHOL PÕHINE)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool ja/või isopropanool (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol)

70

Niiskust säilitavad ained (nt propylene glycol, glycerin)

20

Muud koostisosad (nt vitamiinid, taimsed ekstraktid)

10

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt rasvhapete polüglükooleetrid)

6

Säilitusained, mikroobivastased ained

3.5

Paksendusained (nt carbomer)

5

Värvained

1

Parfum

1

Aqua

kuni…..100

86

Tüüpkoostise number:

1.10 - 2011
NAHAÕLI

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

90

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

30

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin)

20

Taimsed ekstraktid (nt rosmariin, kummel)

10

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt steareth-2, steareth-4)

10

Paksendusained (nt dextrin palmitate)

5

Parfum

5

Muud koostisosad (nt antioksüdandid, värvained, aqua)

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

1.5

Värvained

1

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid)

kuni…..100

87

88

Tüüpkoostise number:

1.12 - 2011
TOONIK, KOSMEETILINE VEDELIK

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

70

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, PEG)

25

Taimsed ekstraktid

10

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid)

5

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

5

Täiteained (nt talc, nailonpulber)

5

Muud koostisosad (nt vitamiinid, UV-filtrid)

5

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt sorbitan stearate)

5

Paksendusained (nt carbomer)

2

Säilitusained, mikroobivastased ained

2

Parfum

1.5

Värvained

1

Aqua

kuni…..100

89

90

Tüüpkoostise number:

1.13 - 2011
KEEMILISED KOORIMISVAHENDID

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin)

40

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid)

30

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt sorbitan stearate, TEA-stearate)

25

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

25

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

20

Keemiliselt koorivad ained (nt lactic acid, glycolic acid, salicylic acid *)

10

Muud koostisosad (nt hüdrolüüsitud valgud, taimsed ekstraktid, vitamiinid)

10

Paksendusained (nt carbomer)

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Parfum

1

Aqua

kuni…..100

* aine salicylic acid lubatud piirsisaldus on 2%.

91

92

Tüüpkoostise number:

1.14 – 2011
NAHAHOOLDUSTOOTED (SILIKOONIPÕHISED)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

90

Pehmendavad ained (nt squalane)

25

Muud koostisosad (nt vitamiinid, taimsed ekstraktid)

10

93

Tüüpkoostise number:

1.15 - 2011
VASELIIN

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Petrolatum

100

Parfum

0.5

94

95

Tüüpkoostise number:

1.16 - 2011
TALGIPULBER
(TOLM- VÕI PRESSPUUDER)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Talc

99

Täiteained (nt tärklis, nailonpulber, sodium polyacrylate
copolymer, kaolin, magnesium/calcium carbonate)

80

Värvained, toonivad ained (nt läbipaistvust vähendavad ained / pärlmutterläiget tekitavad ained)40
Sideained (nt taimsed ja/või mineraalõlid, rasvhapete estrid)

10

Parfum

10

Muud koostisosad (nt UV-filtrid, vitamiinid, antioksüdandid)

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

96

Tüüpkoostise number:

1.17 - 2011
HUULEHOOLDUSTOOTED (HUULEPULK, -KREEM, -GEEL)

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad (nt rasvalkoholid)

90

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, propylene glycol)

50

Aqua

50

Kelmet tekitavad polümeerid (nt PVP/hexadecene copolymer)

30

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt dimethicone, cyclomethicone)

20

Paksendusained (nt carbomer, hydroxyethylcellulose)

15

UV-filtrid

15

Täiteained (nt silica, nailonpulber)

10

Emulgaatorid (nt trioleyl phosphate)

5

Kosmeetilised värvained

5

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

5

Muud koostisosad (nt vitamiinid, antioksüdandid)

5

Parfum

2

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Maitseained

1

97

98

Tüüpkoostise number:

2.1 - 2011
NAHAPUHASTUSVAHT

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Anioonsed pindaktiivsed ained (nt sodium laureth sulfate)

40

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)

30

Amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained (nt etoksüleeritud sorbitanestrid)

20

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, propylene glycol, sorbitol)

20

Abrasiivid (nt polyethylene, kreeka pähkel)

10

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

5

Paksendusained (nt hydroxyethylcellulose)

5

Muud koostisosad (nt taimsed ekstraktid, vitamiinid)

5

Parfum

3

Säilitusained, mikroobivastased ained

2

Värvained

1

Aqua

kuni…..100

99

100

Tüüpkoostise number:

2.2 - 2011

NAHAPUHASTUSVAHT – ÕLIDE JA/VÕI NIISKUST SÄILITAVATE AINETE SUURE SISALDUSEGA

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)

50

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, propylene glycol)

50

Anioonsed pindaktiivsed ained (nt sodium laureth sulfate,
disodium laureth sulfosuccinate)

30

Mitteioonsed/amfoteersed pindaktiivsed ained (nt ceteth-20,
pika ahelaga etoksüleeritud alkoholid)

20

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

20

Abrasiivid (nt polyethylene, kreeka pähkel)

10

Paksendusained (nt carbomer)

6

Muud koostisosad (nt pärlmutterläiget tekitavad ained, nt glycol distearate)

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

2

Parfum

1

Värvained

1

Aqua

kuni…..100

101

102

Tüüpkoostise number:

2.3 - 2011
MEIGIEEMALDUSVAHEND – MITTEVAHUTAV PUHASTUSVAHEND
(SEALHULGAS KAHEFAASILISED TOOTED)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)

80

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

50

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, propylene glycol)

20

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt glyceryl stearate, polysorbate 60)

15

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

10

Paksendusained (nt hydroxyethylcellulose)

5

Muud koostisosad (nt kelaativad ained, taimsed ekstraktid, antioksüdandid)

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

2

Parfum

1

Värvained

1

Aqua

kuni…..100

103

104

Tüüpkoostise number:

2.4 - 2011
MEIGIEEMALDUSVAHEND – MITTEVAHUTAV PUHASTUSÕLI

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

50

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin)

20

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

10

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt steareth-2, steareth-4)

10

Muud koostisosad (nt antioksüdandid, värvained, aqua)

10

Paksendusained (nt dextrin palmitate)

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

1.5

Parfum

1

Värvained

1

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid)

kuni…..100

105

106

Tüüpkoostise number:

2.5 - 2011
ÕRN PUHASTUSGEEL

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Anioonsed pindaktiivsed ained (nt sodium laureth sulfate,
disodium laureth sulfosuccinate)

20

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)

20

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, propylene glycol)

20

Mitteioonsed/amfoteersed pindaktiivsed ained
(nt aine betaine derivaadid, aine glucose derivaadid)

15

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

10

Vahuparandid (nt cocamide MEA)

5

Muud koostisosad (nt pärlmutterläiget tekitavad ained, taimsed ekstraktid)

5

Paksendusained (nt hydroxypropyl methylcellulose)

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

2

Parfum

1

Värvained

1

Aqua

kuni…..100

107

108

Tüüpkoostise number:

2.6 - 2011

NAHAPUHASTUSKREEM, -EMULSIOON, NAHAKOORIMISVAHEND, NAHAPUHASTUSGEEL

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)

95

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, propylene glycol, PEG)

25

Anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt sodium cocoyl isethionate, sodium laureth sulfate)

25

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

25

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

20

Paksendusained (nt carbomer, xanthan gum)

12

Täiteained (nt talc, silica, zinc oxide, nailonpulber)

10

Abrasiivid (nt polyethylene, kreeka pähkel)

10

Muud koostisosad (nt vitamiinid, antioksüdandid, taimsed ekstraktid)

10

Katioonsed polümeerid (nt polyquaternium-7, polyquaternium-24)

5

Parfum

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

2

Värvained

1

Aqua

kuni…..100

109

110

Tüüpkoostise number:

2.7 - 2011
KEHAKOORIMISVAHENDID (GEEL, KREEM)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Anioonsed pindaktiivsed ained (nt sodium lauroyl sarcosinate,
sodium laureth sulfate, disodium laureth sulfosuccinate)

30

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)

30

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, hexylene glycol)

30

Abrasiivid (nt polyethylene, kreeka pähkel)

20

Mitteioonsed/amfoteersed pindaktiivsed ained (nt aine betaine derivaadid,
aine glucose derivaadid)

20

Vahuparandid (nt pika ahelaga etoksüleeritud alkoholid,
alküülpolüglükoos)

10

Emulgaatorid (nt PEG-6 laurate, glyceryl cocoate)

10

Paksendusained (nt hydroxypropyl methylcellulose,
sodium chloride)

10

Parfum

6

Muud koostisosad (nt pärlmutterläiget tekitavad ained, taimsed ekstraktid)

6

Katioonsed polümeerid (nt polyquaternium-7)

3

Värvained

1

111

Säilitusained, mikroobivastased ained
Aqua

1
kuni…..100

112

Tüüpkoostise number:

2.8 - 2011
SEEP – TUALETTSEEP

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Seep (taimne alus, palmiõli ja kookospähkli rasvhapped)

99

Glycerin

20

Pehmendavad ained, niiskust säilitavad ained (nt propylene glycol)

10

Amfoteersed/anioonsed pindaktiivsed ained (nt cocamidopropyl betaine)

5

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid)

5

Parfum

5

Värvained

2.5

Titanium dioxide

2

Katioonsed polümeerid (nt polyquaternium-7)

2

Muud koostisosad (nt taimsed ekstraktid, vitamiinid)

2

Säilitusained, mikroobivastased ained, antioksüdandid, kelaativad ained

1

Aqua

kuni…..100

113

114

Tüüpkoostise number:

2.9 - 2011
VEDELSEEP

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Anioonsed/amfoteersed pindaktiivsed ained (nt laureth sulfate, betaine)

40

Mitteioonsed pindaktiivsed ained (nt aine glucose derivaadid)

40

Seebid (naatrium- või kaaliumseep või aine triethanolamine seep)

20

Pehmendavad ained (nt PEG-7, glyceryl cocoate)

20

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, propylene gycol, sorbitol)

20

Paksendusained (nt ainete sodium chloride ja hydroxycellulose derivaadid)

5

Muud koostisosad (nt taimsed ekstraktid, UV-filtrid)

5

Pärlmutterläiget tekitavad ained (nt glycol distearate, glycol stearate)

5

Nahahooldusained (nt cationic cellulose)

5

Parfum

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

2

Värvained

1

Aqua

kuni…..100

115

NB! Vedelseebid võivad olla seebipõhised, täielikult sünteetilised või mõlema – seebi ja sünteetilise aluse – segu.

116

Tüüpkoostise number:

2.10 - 2011
VANNI- JA DUŠIGEEL, -KREEM, -PIIM, -PASTA

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)

30

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, hexylene glycol)

30

Anioonsed pindaktiivsed ained (nt sodium lauroyl sarcosinate,
sodium laureth sulfate, disodium laureth sulfosuccinate)

25

Mitteioonsed/amfoteersed pindaktiivsed ained (nt aine betaine derivaadid,
aine glucose derivaadid)

20

Vahuparandid (nt pika ahelaga etoksüleeritud alkoholid,
alküülpolüglükoos)

10

Emulgaatorid (nt PEG-6 laurate, glyceryl cocoate)

10

Paksendusained (nt hydroxypropyl methylcellulose,
sodium chloride)

10

Muud koostisosad (nt pärlmutterläiget tekitavad ained, taimsed ekstraktid)

10

Parfum

6

Katioonsed polümeerid (nt polyquaternium-7)

3

Värvained

1

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

117

Aqua

kuni…..100

118

Tüüpkoostise number:

2.11 - 2011
KERGELT VAHUTAV DUŠIKREEM, -PIIM

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)

60

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, hexylene glycol)

30

Anioonsed pindaktiivsed ained (nt sodium lauroyl sarcosinate,
sodium laureth sulfate, disodium laureth sulfosuccinate)

10

Mitteioonsed/amfoteersed pindaktiivsed ained (nt aine betaine derivaadid,
aine glucose derivaadid)

10

Vahuparandid (nt pika ahelaga etoksüleeritud alkoholid,
alküülpolüglükoos)

10

Emulgaatorid (nt PEG-6 laurate, glyceryl cocoate)

10

Paksendusained (nt hydroxypropyl methylcellulose,
sodium chloride)

10

Muud koostisosad (nt pärlmutterläiget tekitavad ained, taimsed ekstraktid)

10

Parfum

6

Katioonsed polümeerid (nt polyquaternium-7)

3

Värvained

1

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

119

Aqua

kuni…..100

120

Tüüpkoostise number:

2.12 - 2011
VANNISOOLAD/-KUUBIKUD

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Naatriumsoolad (nt sodium carbonate, sodium bicarbonate,
sodium sesquicarbonate, sodium chloride)

99

Parfum

5

Pehmendavad ained (nt glycerin)

5

Anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt sodium dodecylbenzenesulfonate)

1

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid)

1

Värvained

1

Täiteained (nt silica)

0.5

NB! Kuubikuid lagundavad ained (nt talc, tärklis)

6

121

122

Tüüpkoostise number:

2.13 - 2011
VANNI- JA DUŠIÕLI (SEALHULGAS VANNIPÄRLID)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt PEG stearate, aine oleyl alcohol eetrid)

15

Parfum

10

Taimsed ekstraktid (nt luuderohuekstrakt, rosmariiniekstrakt)

10

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

5

Muud koostisosad (nt vitamiinid, UV-filtrid)

1.5

Värvained

1

Antioksüdandid

0.1

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid) ja pehmendavad ained
(nt glycerin, PEG, isopropyl myristate)

kuni…..100

Kapslite või pärlite korral: ümbrise koostis, nt kaprolaktoon
ja aine cellulose derivaadid, agar ja palstifikaatorid (nt glycerin, sorbitol)

123

124

Tüüpkoostise number:

2.14 - 2011
JALAVANNILAHUS

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained (nt sodium laureth sulfate)20
Pehmendavad ained, niiskust säilitavad ained (nt glycol stearate, butylene glycol) 10
Emulgaatorid (nt pika ahelaga etoksüleeritud alkoholid)

10

Vahuparandid (nt cocamide MEA)

10

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

5

Muud koostisosad (nt taimsed ekstraktid)

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Parfum

1

Värvained

1

Aqua

kuni…..100

125

126

Tüüpkoostise number:

3.1 - 2011
KEEMILINE DEPILAATOR – KREEM, GEEL

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Leeliselised ained (nt calcium/sodium/potassium carbonate,
sodium/potassium silicate, sodium hydroxide, calcium oxide)

15

Paksendusained (nt propylene carbonate)

15

Emulgaatorid (nt pika ahelaga etoksüleeritud alkoholid/estrid)

15

Pehmendavad ained, niiskust säilitavad ained ja vahad (nt glycerin, pika ahelaga alkoholid)
Redutseerivad ained (nt thioglycerin, thioglycolic acid ja selle soolad*)

8

Muud koostisosad (nt taimsed ekstraktid, värvained, kelaativad ained)

5

Parfum

1

Aqua

kuni…..100

* alla 5% arvestatakse aineks thioglycolic acid
pH 11–12,7

127

15

Tüüpkoostise number:

3.2 - 2011
MEHAANILISE DEPILATSIOONI VAHA – VAIGUPÕHINE

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Kleepained ja paksendusained (nt triethylene glycol rosinate,
glyceryl rosinate, polyethylene, ethylene/VA copolymer,
hydrogenated microcrystalline wax, paraffin, colophonium,
mesilasvaha, silica)

kuni…..100

Pehmendavad ained, niiskust säilitavad ained (nt paraffinum liquidum, glycerin)

25

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt PEG-40 hydrogenated castor oil)

10

Aqua

5

Muud koostisosad (nt taimsed ekstraktid, nahahooldusained,
läbipaistvust vähendavad ained, antioksüdandid)

3

Värvained

3

Parfum

1

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

128

Tüüpkoostise number:

3.3 - 2011
MEHAANILISE DEPILATSIOONI VAHA – SUHKRUPÕHINE

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Kleepained (nt sucrose)

90

Aqua

12

Muud koostisosad (nt taimsed ekstraktid, antioksüdandid, värvained)

3

pH-regulaator (nt citric acid)

2

Parfum

1

129

Tüüpkoostise number:

4.1 – 2011
KEHAKARVADE PLEEGITUSVAHEND

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Pehmendavad ained (nt isopropyl myristate, petrolatum)

15

Emulgaatorid (nt glyceryl stearate, etoksüleeritud alkoholid)

15

Hydrogen peroxide

4

Aine hydrogen peroxide stabilisaator

0.5

pH-regulaatorid
Aqua

qs pH 2–3
kuni…..100

130

131

Tüüpkoostise number:

5.1 - 2011
AEROSOOLANTIPERSPIRANT
(HIGISTAMISVASTASE SOOLAGA)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Propellendid (nt dimethyl ether, süsivesinikud)

90

Pehmendavad ained, niiskust säilitavad ained (nt isopropyl myristate, glycerin,
propylene glycol)

20

Õlid ja vahad (nt taimsed ja/või mineraalõlid, isoparaffin)

20

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt dimethicone, cyclopentasiloxane)

20

Vedel paraffin ja isoparaffin (nt hargahelaga
isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane)

20

Alumiiniumsoolad (nt aluminum chlorohydrate)

10

Paksendusained (nt stearalkonium bentonite)

10

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

5

Täiteained (nt perlite, nailonpulber)

5

Muud koostisosad (nt vitamiinid, taimsed ekstraktid)

5

Desodeerivad ained (nt zinc ricinoleate)

4

Parfum

3

Säilitusained, mikroobivastased ained

0.1

132

133

Tüüpkoostise number:

5.2 - 2011
AEROSOOLDEODORANT
(HIGISTAMISVASTASE SOOLATA)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

95

Propellendid (nt dimethyl ether, süsivesinikud, surugaas)

90

Niiskust säilitavad ained, pehmendavad ained (nt isopropyl myristate, glycerin, propylene glycol)25
Õlid ja vahad (nt taimsed ja/või mineraalõlid, isoparaffin)

15

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt dimethicone, cyclopentasiloxane)

15

Vedel paraffin ja isoparaffin (nt hargahelaga
isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane)

15

Paksendusained (nt stearalkonium bentonite)

10

Täiteained (nt perlite, nailonpulber)

5

Muud koostisosad (nt taimsed ekstraktid)

5

Desodeerivad ained (nt zinc ricinoleate)

4

Parfum

3

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Aqua

kuni…..100

134

NB! Sisaldab aerosoolpihust surugaasina (nt õhk, nitrogen, carbon dioxide)

135

Tüüpkoostise number:

5.3 - 2011
RULLANTIPERSPIRANT
(HIGISTAMISVASTASE SOOLAGA)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

65

Õlid ja vahad (nt taimsed ja/või mineraalõlid, isoparaffin)

30

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt dimethicone, cyclopentasiloxane)

30

Higistamisvastased soolad (nt alumiiniumsool või alumiiniumi-/tsirkooniumiühend) 25
Paksendusained (nt tärklis), pehmendavad ained (nt glycerin),
emulgaatorid (nt steareth, PPG ethers)

25

Vedel paraffin ja isoparaffin (nt hargahelaga
isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane)

20

Täiteained (nt perlite, nailonpulber)

10

Muud koostisosad (nt taimsed ekstraktid)

5

Desodeerivad ained (nt zinc ricinoleate)

5

Parfum

3

Säilitusained, mikroobivastased ained

1.5

Aqua

kuni…..100

136

137

Tüüpkoostise number:

5.4 - 2011
RULLDEODORANT
(HIGISTAMISVASTASE SOOLATA)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

65

Õlid ja vahad (nt taimsed ja/või mineraalõlid, isoparaffin)

30

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt dimethicone, cyclopentasiloxane)

30

Paksendusained (nt tärklis), pehmendavad ained (nt glycerin),
emulgaatorid (nt steareth, PPG ethers)

25

Vedel paraffin ja isoparaffin (nt hargahelaga
isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane)

20

Täiteained (nt perlite, nailonpulber)

20

Muud koostisosad (nt taimsed ekstraktid, EDTA)

5

Desodeerivad ained (nt zinc ricinoleate)

5

Parfum

3

Säilitusained, mikroobivastased ained

1.5

Aqua

kuni…..100

138

139

Tüüpkoostise number:

5.5 - 2011
PULKANTIPERSPIRANT
(HIGISTAMISVASTASE SOOLAGA)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

80

Niiskust säilitavad ained (nt propylene glycol, glycerin)

80

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt dimethicone, cyclopentasiloxane)

50

Õlid ja vahad (nt taimsed ja/või mineraalõlid, isoparaffin)

45

Vedel paraffin ja isoparaffin (nt hargahelaga
isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane)

45

Pehmendavad ained (nt isopropyl myristate, cetyl alcohol, rasvestrid)

30

Higistamisvastased soolad (nt aluminum chlorohydrate,
aluminum zirconium tetrachlorohydrate)

25

Seebid, emulgaatorid (nt sodium stearate)

20

Täiteained (nt stearalkonium bentonite, perlite, nailonpulber, talc)

20

Muud koostisosad (nt taimsed ekstraktid, EDTA)

5

Desodeerivad ained (nt zinc ricinoleate)

5

Parfum

3

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

140

Aqua

kuni…..100

141

Tüüpkoostise number:

5.6 - 2011
PULKDEODORANT
(HIGISTAMISVASTASE SOOLATA)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

80

Niiskust säilitavad ained (nt propylene glycol, glycerin)

80

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt dimethicone, cyclopentasiloxane)

50

Õlid ja vahad (nt taimsed ja/või mineraalõlid, isoparaffin)

45

Vedel paraffin ja isoparaffin (nt hargahelaga
isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane)

45

Pehmendavad ained (nt isopropyl myristate, cetyl alcohol, rasvestrid)

30

Seebid, emulgaatorid (nt sodium stearate)

25

Täiteained (nt stearalkonium bentonite, perlite, nailonpulber, talc)

20

Muud koostisosad (nt taimsed ekstraktid, EDTA)

5

Desodeerivad ained (nt zinc ricinoleate)

5

Parfum

3

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Aqua

kuni…..100

142

143

Tüüpkoostise number:

5.7 - 2011
VEDEL ANTIPERSPIRANT (TUUBIS VÕI PUMPPIHUSTIS)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

80

Alumiiniumsoolad (nt aluminum chlorohydrate)

30

Pehmendavad ained, niiskust säilitavad ained (nt isopropyl myristate, glycerin,
aine propylene glycol derivaadid)

25

Õlid ja vahad (nt taimsed ja/või mineraalõlid, isoparaffin)

15

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt dimethicone, cyclopentasiloxane)

15

Vedel paraffin ja isoparaffin (nt hargahelaga
isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane)

15

Muud koostisosad (nt taimsed ekstraktid, EDTA)

5

Desodeerivad ained (nt zinc ricinoleate)

4

Parfum

3

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Aqua

kuni…..100

144

145

Tüüpkoostise number:

5.8 - 2011
VEDEL DEODORANT (TUUBIS VÕI PUMPPIHUSTIS)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

95

Pehmendavad ained, niiskust säilitavad ained (nt propylene glycol, glycerin)

25

Õlid ja vahad (nt taimsed ja/või mineraalõlid, isoparaffin)

15

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt dimethicone, cyclopentasiloxane)

15

Vedel paraffin ja isoparaffin (nt hargahelaga
isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane)

15

Muud koostisosad (nt taimsed ekstraktid)

5

Desodeerivad ained (nt zinc ricinoleate)

4

Parfum

3

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Aqua

kuni…..100

146

147

Tüüpkoostise number:

5.9 - 2011
KREEMANTIPERSPIRANT

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Õlid ja vahad (nt taimsed ja/või mineraalõlid, isoparaffin)

30

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt dimethicone, cyclopentasiloxane)

30

Higistamisvastased soolad (nt alumiinium- või tsirkooniumsoolad)

30

Niiskust säilitavad ained (nt propylene glycol)

25

Vedel paraffin ja isoparaffin (nt hargahelaga
isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane)

20

Pehmendavad ained (nt pika ahelaga alkoholid)

20

Emulgaatorid (nt ceteareth-30, PEG stearate)

10

Muud koostisosad (nt taimsed ekstraktid, EDTA)

5

Desodeerivad ained (nt zinc ricinoleate)

5

Parfum

3

Säilitusained, mikroobivastased ained

0.5

Aqua

kuni…..100

148

149

Tüüpkoostise number:

6.1 - 2011
RASEERIMISKREEM

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Seebid (nt ainete sodium ja potassium stearate, sodium ja potassium laurate ning
sodium and potassium cocoate segu)
60
Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, propylene glycol)

30

Paksendusained, emulgaatorid
(nt rasvhapete glükoolestrid, pika ahelaga alkoholid)

15

Pehmendavad ained (nt taimsed ja/või mineraalõlid, rasvhapete estrid)

15

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

10

Anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained (nt sodium laureth sulfate,
aine betaine derivaadid)
5
Parfum

2

Muud koostisosad (nt vitamiinid)

3

Läbipaistvust vähendavad ained (nt titanium dioxide)

1

Korrosioonivastased ained (nt sodium metasilicate)

0.5

Kelaativad ained

0.5

Antioksüdandid

0.1

Aqua

kuni…..100

150

151

Tüüpkoostise number:

6.2 - 2011
PINTSLITA LEVITATAV RASEERIMISKREEM

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Rasvhapped

40

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid)

20

Seebid (nt TEA-stearate ja TEA-laurate)

10

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

10

Muud koostisosad (nt vitamiinid, taimsed ekstraktid)

3

Parfum

2

Antioksüdandid, kelaativad ained

0.5

Aqua

kuni…..100

152

153

Tüüpkoostise number:

6.3 - 2011
RASEERIMISGEEL

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin)

15

Kelmet tekitavad polümeerid (nt glyceryl polymethacrylate)

10

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

10

Paksendusained (nt hydroxyethylcellulose)

3

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained (nt sodium laureth sulfate)
Muud koostisosad (nt vitamiinid, taimsed ekstraktid)

3

Parfum

1

Värvained

1

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Aqua

kuni…..100

154

3

155

Tüüpkoostise number:

6.4 - 2011
RASEERIMISGEEL (PÄRAST LEVITAMIST VAHUTAV)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Seebid (nt rasvhapete kaaliumsoolad, rasvhapete triethanolamine-soolad)

30

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin)

15

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained (nt PEG-150 distearate)10
Muud koostisosad (nt vitamiinid, taimsed ekstraktid)

6

Pärast levitamist vahutavad ained (nt süsivesinik)

5

Paksendusained (nt aine cellulose derivaadid)

2

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

2

Parfum

2

Nahahooldusained (nt polyquaternium-7)

2

Värvained

1

Säilitusained, mikroobivastased ained

0.2

Aqua

kuni…..100

156

157

Tüüpkoostise number:

6.5 - 2011
AEROSOOLRASEERIMISVAHT

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Seebid (nt rasvhapete kaaliumsoolad, rasvhapete triethanolamine-soolad)

30

Anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained (nt sodium laureth sulfate,
aine betaine derivaadid, polysorbate)
15
Niiskust säilitavad ained (nt glycerin)

15

Propellendid (nt süsivesinikud)

15

Pehmendavad ained (nt vahad)

10

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

10

Emulgaatorid (nt aine PEG derivaadid)

5

Muud koostisosad (nt taimsed ekstraktid, vitamiinid)

3

Parfum

1

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Paksendusained (nt aine cellulose derivaadid)

1

Aqua

kuni…..100

158

159

Tüüpkoostise number:

6.6 - 2011
RASEERIMISSEEP/-PULK

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Ainete sodium ja potassium stearate, sodium ja potassium laurate segu

90

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin)

15

Mitteioonsed pindaktiivsed ained (nt polysorbate)

5

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

5

Muud koostisosad (nt vitamiinid, taimsed ekstraktid, kelaativad ained)

3

Parfum

2

Läbipaistvust vähendavad ained (nt titanium dioxide)

1

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Antioksüdandid

0.1

160

161

Tüüpkoostise number:

6.7 - 2011
RASEERIMISJÄRGNE PALSAM

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

40

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid) ja rasvad
20

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

20

Pehmendavad ained, niiskust säilitavad ained (nt propylene glycol, glycerin)

20

Muud koostisosad (nt UV-filtrid, vitamiinid, bisabolol, taimsed ekstraktid)

10

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained (nt glyceryl stearate)
Parfum

5

Paksendusained (nt carbomer)

1

Värvained

1

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Kelaativad ained, antioksüdandid

0.5

Aqua

kuni…..100

162

5

163

Tüüpkoostise number:

6.8 - 2011
RASEERIMISJÄRGNE VEDELIK

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

90

Pehmendavad ained, niiskust säilitavad ained, (nt glycerin, propylene glycol, isopropyl myristate)
Parfum

10

Muud koostisosad (nt taimsed ekstraktid, kootavad ained, nt nõiapuuekstrakt)

10

Värvained

1

Kelaativad ained, antioksüdandid

0.5

Aqua

kuni…..100

164

15

165

Tüüpkoostise number:

7.1 - 2011
JUMESTUSPÕHI JA PÕSEPUNA (VEDELIK, KREEM, VAHT)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Vedel paraffin ja isoparaffin (nt hargahelaga isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane)
Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid)

40

Pehmendavad ained (nt propylene glycol, lanolin)

30

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

30

Täiteained (nt talc, kaolin, silica, tärklis)

30

Värvained, toonivad ained (nt läbipaistvust vähendavad ained / pärlmutterläiget tekitavad ained)30
Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, PEG)

25

Paksendusained, emulgaatorid
(nt glyceryl stearate, PEG stearate)

20

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

15

UV-filtrid

10

Anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained (nt sodium lauroyl sarcosinate)
Muud koostisosad (nt vitamiinid, taimsed ekstraktid)

5

Parfum

1

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

166

5

60

Aqua

kuni…..100

167

Tüüpkoostise number:

7.2 - 2011
JUMESTUSPÕHI – VEEVABA

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid)

70

Vedel paraffin ja isoparaffin (nt hargahelaga isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane)

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

40

Täiteained (nt nailon, talc, kaolin, silica)

30

Värvained, toonivad ained (nt läbipaistvust vähendavad ained / pärlmutterläiget tekitavad ained)30
Vahad (nt cera alba, carnauba)

20

Paksendusained, emulgaatorid
(nt sodium stearate, potassium stearate)

20

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin)

10

Pehmendavad ained (nt lanolin)

10

UV-filtrid

10

Muud koostisosad (nt vitamiinid, antioksüdandid)

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Parfum

1

168

60

169

Tüüpkoostise number:

7.3 - 2011
PEITEKREEM

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Värvained, toonivad ained (nt läbipaistvust vähendavad ained / pärlmutterläiget tekitavad ained)40
Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid)

20

Pehmendavad ained, niiskust säilitavad ained (nt oleyl alcohol)

20

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

20

Täiteained (nt nailon, talc, tärklis, kaolin)

20

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

15

Emulgaatorid (nt glyceryl stearate)

10

Muud koostisosad (nt vitamiinid, antioksüdandid)

6

Paksendusained

3

UV-filtrid

3

Säilitusained, mikroobivastased ained

2

Aqua

kuni…..100

170

171

Tüüpkoostise number:

7.4 - 2011
PEITEPULK

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

70

Muud koostisosad (nt UV-filtrid, antioksüdandid)

5

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin)

2

Nahka silendavad ained, vistrikuvastased ained (nt salicylic acid)

2

Säilitusained, mikroobivastased ained

2

Paksendusained

1

Kelaativad ained

0.1

Aqua

kuni…..100

172

173

Tüüpkoostise number:

7.5 - 2011
JUMESTUSPÕHI/PEITEVAHEND (TAHKE)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)

55

Pehmendavad ained (nt lanolin oil, isopropyl myristate)

50

Läbipaistvust vähendavad ained (nt calcium carbonate)

40

Värvained, toonivad ained (nt pärlmutterläiget tekitavad ained)

40

Aqua

40

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

15

Täiteained (nt talc)

15

Paksendusained (nt stearalkonium hectorite,
propylene carbonate)

10

UV-filtrid

10

Emulgaatorid (nt aine PEG derivaadid, aine PPG derivaadid)

6

Muud koostisosad (nt taimsed ekstraktid, vitamiinid, antioksüdandid)

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

2

174

175

Tüüpkoostise number:

7.6 - 2011
JUMESTUSPUUDER

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Täiteained (nt talc, mica, kaolin, zinc oxide, titanium dioxide,
magnesium/calcium carbonate)

95

Täiteained (nt tärklis, nailonpulber, aine polyethylene pulber)

50

Sideained (nt taimsed ja/või mineraalõlid, rasvhapete estrid)
45
45

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

Värvained, toonivad ained (nt läbipaistvust vähendavad ained / pärlmutterläiget tekitavad ained)30
Paakumisvastased ained (nt zinc/magnesium stearate, zinc/magnesium laurate) 15
UV-filtrid

10

Muud koostisosad (nt antioksüdandid, niiskust säilitavad ained, vitamiinid)

5

Anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained (nt polysorbate)

3

Säilitusained, mikroobivastased ained

1.5

Parfum

1.5

176

177

Tüüpkoostise number:

7.7 - 2011
HUULEPULK/HUULEKREEM (SEALHULGAS PEITEPULGAD/-KREEMID)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), estrid ja rasvhapped
65
Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

65

Värvained, toonivad ained (nt läbipaistvust vähendavad ained / pärlmutterläiget tekitavad ained)65
Vedel paraffin ja isoparaffin (nt hargahelaga isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane)
Pehmendavad ained (nt ainete glycerin, oleyl alcohol, cetyl acetate, lanolin derivaadid)
Vahad (nt carnauba, candelilla cera, paraffin)

35

Kelmet tekitavad polümeerid (nt PVP/hexadecene copolymer)

25

Paksendusained (nt quaternium-18)

20

Täiteained (nt talc, silica, nailonpulber)

20

UV-kiirguse vastase kaitsega tooted sisaldavad UV-filtreid
(nt titanium dioxide, zinc oxide)

10

Muud koostisosad (nt vitamiinid, hüdrolüüsitud valgud, antioksüdandid)

10

Emulgaatorid (nt trioleyl phosphate)

5

Etanool ja/või isopropanool (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol)

5

Parfum

2

178

40

40

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Maitseained

1

Aqua

kuni…..100

179

Tüüpkoostise number:

7.8 - 2011
HUULEVÄRV ja -LÄIGE/-PALSAM

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)
Kelmet tekitavad polümeerid (nt stearalkonium hectorite, polybutene)

90
80

Pehmendavad ained (nt glycerin, propylene glycol)

50

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

50

Vedel paraffin ja isoparaffin (nt hargahelaga isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane)
Aqua

40

Värvained, toonivad ained (nt läbipaistvust vähendavad ained / pärlmutterläiget tekitavad ained)30
Täiteained (nt talc, silica, nailonpulber)

20

Emulgaatorid (nt trioleyl phosphate)

5

UV-kiirguse vastase kaitsega tooted sisaldavad UV-filtreid
(nt titanium dioxide, zinc oxide)

10

Paksendusained (nt carbomer, hydroxyethylcellulose)

10

Etanool ja/või isopropanool (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol)

5

Muud koostisosad (nt vitamiinid, valgud, antioksüdandid)

5

Parfum

2

180

40

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Maitseained

1

Suuhügieeni magusained (nt saccharin)

0.02

181

Tüüpkoostise number:

7.9 - 2011
HUULEPLIIATS

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)
90
Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

50

Värvained, toonivad ained (nt läbipaistvust vähendavad ained / pärlmutterläiget tekitavad ained)50
Vedel paraffin ja isoparaffin (nt hargahelaga isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane)
Täiteained (nt silica, talc)

30

Polümeerid (nt nailon, PVP)

20

Paksendusained (nt stearalkonium hectorite)

10

Muud koostisosad (nt UV-filtrid, vitamiinid, antioksüdandid)

5

Emulgaatorid (nt mitteioonsed, nt polysorbate 60,
PEG-6 sorbitan stearate)

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Parfum

0.5

182

40

183

Tüüpkoostise number:

7.10 - 2011
HUULEVÄRVIKINNISTI / HUULEVÄRVIKATE

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

95

Vaigud (nt PVP)

10

Plastifikaatorid (nt diisopropyl adipate)

5

Paksendusained (nt hydroxyethylcellulose)

1

184

185

Tüüpkoostise number:

7.11 - 2011
HUULE- JA SILMAMEIGI FIKSAATOR

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)
90
Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

50

Vedel paraffin ja isoparaffin (nt hargahelaga isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane)
Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, propylene glycol)

25

Emulgaatorid, paksendusained (nt polysorbate)

25

Täiteained (nt talc, zinc stearate, silica)

15

Pehmendavad ained (nt pika ahelaga alkoholid, isopropyl myristate)

10

Polümeerid (nt nailon, PVP)

10

Muud koostisosad (nt vitamiinid, UV-filtrid, taimsed ekstraktid)

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Parfum

1

Aqua

kuni…..100

186

40

187

Tüüpkoostise number:

7.12 - 2011
SILMAMEIGI FIKSAATOR – VEEVABA

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)
70
Vedel paraffin ja isoparaffin (nt hargahelaga isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane)
Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

50

Täiteained (nt talc, silica, nailonpulber)

40

Paksendusained (nt stearalkonium hectorite)

15

Muud koostisosad (nt vitamiinid, taimsed ekstraktid, antioksüdandid)

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Parfum

1

188

50

Tüüpkoostise number:

7.13 - 2011
HUULELAKK (-PLIIATS)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, propylene glycol)

20

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

20

Polümeerid (nt PVP, dimethicone copolyol)

15

Emulgaatorid (nt polysorbate)

10

Värvained, toonivad ained (nt läbipaistvust vähendavad ained / pärlmutterläiget tekitavad ained)10
Muud koostisosad (nt vitamiinid, UV-filtrid, antioksüdandid)

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Parfum

1

Aqua

kuni…..100

189

Tüüpkoostise number:

7.14 - 2011
HUULELAKK (-VEDEL)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, propylene glycol)

20

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

10

Emulgaatorid (nt trioleyl phosphate, sodium lauryl phosphate)

10

Polümeerid, vahad (nt xanthan gum, carbomer)

10

Värvained, toonivad ained (nt läbipaistvust vähendavad ained / pärlmutterläiget tekitavad ained)10
Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid) ja rasvad
5
Muud koostisosad (nt vitamiinid, antioksüdandid)

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

2

Parfum

1

Aqua

kuni…..100

190

Tüüpkoostise number:

7.15 - 2011
LAUVÄRV, PÕSEPUNA ja LAINER
(PUUDER)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Värvained, toonivad ained (nt läbipaistvust vähendavad ained / pärlmutterläiget tekitavad ained)80
Sideained, õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)
20
Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

20

Paakumisvastased ained (nt zinc/magnesium stearate, zinc/magnesium laurate) 10
Muud koostisosad (nt niiskust säilitavad ained, vitamiinid, UV-filtrid)

5

Parfum

1

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Täiteained (nt talc, silica, tärklis, nailonpulber, aine polyethylene puuder) kuni…..100

191

192

Tüüpkoostise number:

7.16 - 2011
LAUVÄRV ja PÕSEPUNA
(KREEM)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid) ja vahad 70
Värvained, toonivad ained (nt läbipaistvust vähendavad ained / pärlmutterläiget tekitavad ained)50
Täiteained (nt talc, silica, nailonpulber)

20

Emulgaatorid (nt PEG stearate, polysorbate)

10

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

10

Paksendusained (nt carbomer)

5

Muud koostisosad (nt vitamiinid, taimsed ekstraktid, UV-filtrid, antioksüdandid)

5

Parfum

1

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Aqua

kuni…..100

193

194

Tüüpkoostise number:

7.17 - 2011
LAUVÄRV ja PÕSEPUNA – VEEVABA
(KREEM, PULK, PUUDER, …)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)
70
Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

70

Värvained, toonivad ained (nt läbipaistvust vähendavad ained / pärlmutterläiget tekitavad ained)60
Vedel paraffin ja isoparaffin (nt hargahelaga isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane)
Täiteained (nt talc, silica, nailonpulber)

40

Paksendusained (nt stearalkonium hectorite)

15

Kelmet tekitavad polümeerid (nt PVP/hexadecene copolymer)

15

Muud koostisosad (nt vitamiinid, taimsed ekstraktid, antioksüdandid, UV-filtrid)

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Parfum

1

195

50

196

Tüüpkoostise number:

7.18 - 2011
SILMAPLIIATS

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)
70
Vedel paraffin ja isoparaffin (nt hargahelaga isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane)
Värvained, toonivad ained (nt läbipaistvust vähendavad ained / pärlmutterläiget tekitavad ained)50
Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

50

Täiteained (nt talc)

30

Polümeerid, vaigud (nt nailon)

20

Anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained (nt polysorbate 60,
PEG-6 sorbitan stearate)

5

UV-filtrid

5

Muud koostisosad (nt vitamiinid, taimsed ekstraktid, antioksüdandid)

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Parfum

0.3

197

50

198

Tüüpkoostise number:

7.19 - 2011
SILMALAINER – TAVALINE
(VEDELIK, KREEM)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Kelmet tekitavad polümeerid (nt akrüülvaik, ammonium acrylates copolymer)

40

Värvained, toonivad ained (nt läbipaistvust vähendavad ained / pärlmutterläiget tekitavad ained)25
Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)
30
Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

30

Niiskust säilitavad ained (nt propylene glycol, glycerin)

20

Emulgaatorid (nt polysorbate, PEG oleate, TEA-oleate)

10

Paksendusained (nt carbomer,
magnesium/aluminium silicate, cellulose)

10

Etanool ja/või isopropanool (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol)

10

Muud koostisosad (nt vitamiinid, taimsed ekstraktid)

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Parfum

1

Aqua

kuni…..100

199

200

Tüüpkoostise number:

7.20 - 2011
SILMALAINER – VEEKINDEL
(VEDELIK, KREEM, PASTA)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Kelmet tekitavad polümeerid (nt akrüülvaik, ammonium
acrylates copolymer)

30

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)
30
Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

30

Värvained, toonivad ained (nt läbipaistvust vähendavad ained / pärlmutterläiget tekitavad ained)20
Paksendusained (nt stearalkonium hectorite, propylene carbonate)

15

Etanool ja/või isopropanool (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol)

10

Muud koostisosad (nt vitamiinid, taimsed ekstraktid, aqua)

10

Niiskust säilitavad ained (nt propylene glycol, glycerin)

8

Täiteained (nt talc, kaolin, zinc stearate)

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Parfum

1

Vedel paraffin ja isoparaffin (nt hargahelaga
isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane)

kuni…..100

201

202

Tüüpkoostise number:

7.21 - 2011
SILMALAINER
(TAHKE)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Täiteained (nt talc)

70

Värvained, toonivad ained (nt läbipaistvust vähendavad ained / pärlmutterläiget tekitavad ained)50
Emulgaatorid, sideained (nt rasvhapete estrid)

10

Muud koostisosad (nt vitamiinid, taimsed ekstraktid)

5

Parfum

1

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

203

204

Tüüpkoostise number:

7.22 - 2011
RIPSMETUŠŠ – TAVALINE

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Kelmet tekitavad polümeerid (nt ammonium acrylates copolymer,
cellulose derivatives, acetyl trihexyl citrate)

45

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)
30
Värvained, toonivad ained (nt läbipaistvust vähendavad ained / pärlmutterläiget tekitavad ained)25
Emulgaatorid (nt TEA-stearate)

20

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

20

Niiskust säilitavad ained (nt propylene glycol, glycerin)

15

Paksendusained (nt magnesium silicate,
aluminum silicate, PEG-derivaadid)

15

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

11

Kiudained (nt cellulose, nailonkiud)

10

Pehmendavad ained (nt isopropyl myristate)

5

Muud koostisosad (nt vitamiinid, taimsed ekstraktid)

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

2.5

Parfum

1

205

Aqua

kuni…..100

206

Tüüpkoostise number:

7.23 - 2011

RIPSMETUŠŠ – VEEKINDEL

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Vedel paraffin ja isoparaffin (nt hargahelaga
isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane)

80

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

80

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)
30
Vaigud, kelmet tekitavad polümeerid (nt aluminum distearate,
PVP/hexadecene copolymer)

30

Värvained, toonivad ained (nt läbipaistvust vähendavad ained / pärlmutterläiget tekitavad ained)25
Emulgaatorid (nt cera alba)

20

Täiteained (nt talc, kaolin, zinc stearate)

15

Paksendusained (nt stearalkonium hectorite)

12

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

10

Aqua

10

Niiskust säilitavad ained (nt propylene glycol, glycerin)

5

Muud koostisosad (nt vitamiinid, taimsed ekstraktid, siidipulber)

5

Parfum

1

207

Antioksüdandid

1

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

208

Tüüpkoostise number:

7.24 - 2011

RIPSMETUŠŠ
(TAHKE)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt TEA-stearate)

50

Vahad (nt ozokerite, cera alba, carnauba)

50

Värvained, toonivad ained (nt läbipaistvust vähendavad ained / pärlmutterläiget tekitavad ained)25
Kelmet tekitavad polümeerid (nt ammonium acrylates copolymer,
aine cellulose derivaadid)

25

Paksendusained (nt aine polyethylene derivaadid, stearalkonium hectorite)

20

Aqua

20

Muud koostisosad (nt vitamiinid, taimsed ekstraktid)

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

209

210

Tüüpkoostise number:

7.25 - 2011
KEHALÄIGE

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Värvained, toonivad ained (nt läbipaistvust vähendavad ained / pärlmutterläiget tekitavad ained /
värviline alumiiniumfoolium, polüesterkelme või laminaadid või mõlemad)
30
Etanool (alcohol, alcohol denat.)

15

Niiskust säilitavad ained (nt propylene glycol)

10

Polümeerid, paksendusained
(nt PVP/ VA copolymer aine carbomer geeliga)

2

Triethanolamine

2

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained

0.5

Aqua

kuni…..100

211

212

Tüüpkoostise number:

8.1 - 2011

PARFÜÜMID
(ODEKOLONN, TUALETTVESI, LÕHNAÕLI, KONTSENTREERITUD LÕHNAÕLI, LÕHNAAINE)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

98

Parfum

40

Pehmendavad ained, niiskust säilitavad ained (nt glycerin, propylene glycol)

10

Emulgaatorid (nt PEG-60, hydrogenated castor oil)

2

UV-filtrid

2

Paksendusained (nt carbomer)

2

Värvained

1

Muud koostisosad (nt kelaativad ained)

1

Antioksüdandid

0.5

Aqua

kuni…..100

213

214

Tüüpkoostise number:

8.2 - 2011
LÕHNASTATUD PUUDER
(TOLM- VÕI PRESSPUUDER)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Mineraalsed täiteained (nt talc, kaolin, magnesium/calcium carbonate)

99

Muud täiteained (nt tärklis, nailonpulber, sodium polyacrylate copolymer)

50

Värvained, toonivad ained (nt läbipaistvust vähendavad ained / pärlmutterläiget tekitavad ained)40
Parfum

25

Sideained (nt taimsed ja/või mineraalõlid, rasvhapete estrid)
10
Muud koostisosad (nt UV-filtrid, vitamiinid, antioksüdandid)

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

215

Tüüpkoostise number:

8.3 - 2011
TAHKE PARFÜÜM (PASTA, VAHA, …)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)
90
Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

30

Värvained, toonivad ained (nt läbipaistvust vähendavad ained / pärlmutterläiget tekitavad ained)50
Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, propylene glycol)

30

Parfum

25

Täiteained (nt talc, nailonpulber, tärklis)

20

Paksendusained (nt carbomer, hydroxyethylcellulose)

10

Kelmet tekitavad polümeerid (nt akrüülvaik, ammonium acrylates copolymer)

5

Muud koostisosad (nt vitamiinid, valgud, antioksüdandid)

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

216

Tüüpkoostise number:

8.4 - 2011
LÕHNASTATUD NAHAÕLI

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

80

Värvained, toonivad ained (nt läbipaistvust vähendavad ained / pärlmutterläiget tekitavad ained)40
Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

30

Parfum

25

Täiteained (nt silica, nailonpulber, tärklis)

15

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, propylene glycol)

10

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained (nt glyceryl stearate, PEG stearate)
Paksendusained (nt dextrin palmitate)

5

Muud koostisosad (nt antioksüdandid, taimsed ekstraktid)

5

UV-filtrid

2

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid)

kuni…..100

217

5

Tüüpkoostise number:

9.1 - 2011
PÄIKESEKAITSEKREEM, -EMULSIOON

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)
70
UV-filtrid

40

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

30

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, propylene glycol)

30

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

25

Emulgaatorid (nt glyceryl stearate, PEG-100 stearate)

10

Täiteained (nt talc, silica, nailonpulber)

10

Muud koostisosad (nt bisabolol, vitamiinid)

6

Kelmet tekitavad polümeerid (nt PVP)

5

Paksendusained (nt carbomer, xanthan gum)

5

Parfum

3

Säilitusained, mikroobivastased ained

2

Värvained

2

Aqua

kuni…..100

218

219

Tüüpkoostise number:

9.2 - 2011
PÄIKESEKAITSEÕLI

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

70

UV-filtrid

35

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

30

Kelmet tekitavad polümeerid (nt PVP)

10

Muud koostisosad (nt bisabolol)

6

Parfum

3

Värvained

2

Paksendusained (nt bentonite)

1

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid)

kuni…..100

220

221

Tüüpkoostise number:

9.3 - 2011
PÄIKESEKAITSEPULK

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Vahad, rasvad (nt theobroma cacao seed butter, polyethylene)

60

UV-filtrid

35

Täiteained (nt kaolin, nailonpulber)

20

Pehmendavad ained (nt cetearyl octanoate)

15

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

10

Muud koostisosad (nt bisabolol, värvained)

6

Antioksüdandid

1

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid)

kuni…..100

222

223

Tüüpkoostise number:

9.4 - 2011
PÄIKESEKAITSE HÜDROGEEL

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

60

UV-filtrid

25

Niiskust säilitavad ained (nt sorbitol)

10

Muud koostisosad (nt taimsed ekstraktid, vitamiinid)

6

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

5

Emulgaatorid (nt cetearyl palmitate)

5

Paksendusained (nt carbomer)

5

Värvained

2

Parfum

1

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Aqua

kuni…..100

224

225

Tüüpkoostise number:

9.5 - 2011
PÄIKESEKAITSEGEEL (ÕLIPÕHINE)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

40

UV-filtrid

25

Kelmet tekitavad polümeerid (nt PVP)

10

Paksendusained (nt bentonite)

10

Muud koostisosad (nt taimsed ekstraktid, vitamiinid)

6

Värvained

2

Parfum

1

Säilitusained, mikroobivastased ained

2

Antioksüdandid

0.5

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid)

kuni…..100

226

227

Tüüpkoostise number:

9.6 - 2011
PRUUNISTAVAD TOOTED – EMULSIOON, KREEM

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)
50
Etanool (alcohol, alcohol denat.)

25

Emulgaatorid (nt glyceryl stearate, PEG stearate)

25

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, PEG)

25

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone)

20

Anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt sodium cocoyl isethionate, sodium laureth sulfate)

20

UV-filtrid

15

Dihydroxyacetone

10

Muud koostisosad (nt taimsed ekstraktid, vitamiinid, bisabolol)

6

Paksendusained (nt carbomer)

5

Värvained

5

Säilitusained, mikroobivastased ained, kelaativad ained

2

Parfum

1

228

Aqua

kuni…..100

229

Tüüpkoostise number:

9.7 - 2011
PRUUNISTAVAD TOOTED – EMULSIOON, KREEM

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

60

UV-filtrid

15

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, propylene glycol)

10

Emulgaatorid (nt PEG-40, hydrogenated castor oil)

10

Muud koostisosad (nt taimsed ekstraktid, allantoin, vitamiinid)

6

Dihydroxyacetone

10

Paksendusained (nt carbomer)

10

Värvained

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

2

Parfum

0.5

Kelaativad ained

0.5

Aqua

kuni…..100

230

231

Tüüpkoostise number:

10.1 - 2011
ŠAMPOON – (VEDELIK, KREEM, PASTA)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Anioonsed pindaktiivsed ained (nt sodium/ammonium/TEA lauryl sulfates,
sodium/ammonium/TEA laureth sulfates)

30

Mitteioonsed/amfoteersed pindaktiivsed ained (nt aine betaine derivaadid)

20

Mitteioonsed pindaktiivsed ained (nt rasvalkanoolamiidid)

15

Paksendusained (nt propylene glycol, PEG)

10

Katioonsed pindaktiivsed ained ≥ C12 (e.g. stearamidopropyl dimethylamine,
behentrimonium chloride)

5

Juuksehooldusained (nt silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone, amodimethicone), silaanid (nt alkoksüsilaanid),
aine cysteine derivaadid, aine cellulose derivaadid,
rasvhapete estrid)
15
Muud koostisosad (nt UV-filtrid, pärlmutterläiget tekitavad ained,
läbipaistvust vähendavad ained)

10

Parfum

2

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Kelaativad ained (nt disodium EDTA)

0.5

Aqua

kuni…..100

232

233

Tüüpkoostise number:

10.2 - 2011
TAHKE ŠAMPOON

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Seebi alus (nt ainete sodium/potassium stearate ja
sodium/potassium laurate)

70

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

30

Taimsed ekstraktid

10

Parfum

2

Eeterlikud õlid

1

234

235

Tüüpkoostise number:

10.3 - 2011
ŠAMPOON KOOS PALSAMIGA

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Anioonsed pindaktiivsed ained (nt sodium laureth sulfate)

20

Mitteioonsed pindaktiivsed ained (nt alküülpolüglükosoodid)

20

Amfoteersed pindaktiivsed ained (nt aine betaine derivaadid)

20

Paksendusained (nt pika ahelaga alkoholid, stearyl alcohol)

10

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid) ja vahad
10
Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone, amodimethicone), silaanid (nt alkoksüsilaanid) 10
Katioonsed pindaktiivsed ained ≥ C12 (e.g. behentrimonium chloride)

5

Katioonsed polümeerid (nt polyquaternium-11)

5

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin)

5

Muud koostisosad (nt UV-filtrid, pärlmutterläiget tekitavad ained)

5

Parfum

2

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Värvained

1

Kelaativad ained

0.5

236

Aqua

kuni…..100

237

Tüüpkoostise number:

10.4 - 2011
JUUKSEPALSAM

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)
20
Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone, amodimethicone), silaanid (nt alkoksüsilaanid) 20
Etanool (alcohol, alcohol denat.)

15

Amfoteersed pindaktiivsed ained (nt aine betaine derivaadid)

15

Emulgaatorid (nt ceteth-30, cetyl alcohol)

10

Pehmendavad ained, niiskust säilitavad ained (nt glycerin, propylene glycol)

10

Paksendusained (nt carbomer, hydroxyethylcellulose)

10

Muud koostisosad (nt valgud, kelaativad ained, pärlmutterläiget tekitavad ained) 10
Katioonsed pindaktiivsed ained ≥ C12 (e.g. behentrimonium chloride)

5

Polümeerid, vaigud (nt polyquaternium-10, polyquaternium-11,
butyl ester of PVM/MA copolymer)

5

Parfum

3

UV-filtrid

1

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

238

Värvained
Aqua

1
kuni…..100

239

Tüüpkoostise number:

10.5 - 2011
JUUKSEPALSAM (SILIKOONIPÕHINE)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Aqua

20

Muud koostisosad (nt UV-filtrid, polümeerid)

10

Emulgaatorid (nt pika ahelaga etoksüleeritud alkoholid)

6

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

5

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane,
dimethicone, amodimethicone)

kuni…..100

240

241

Tüüpkoostise number:

10.6 - 2011
JUUKSEHOOLDUSEMULSIOON/PEANAHA HOOLDUSEMULSIOON

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool ja/või isopropanool (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol)

60

Polümeerid (nt PVP)

10

Juuksehooldusained (nt cationic polymers, aine cellulose derivaadid)

5

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)
5
Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone, amodimethicone), silaanid (nt alkoksüsilaanid) 5
Niiskust säilitavad ained (nt glycerin)

5

Muud koostisosad (nt vitamiinid, taimsed ekstraktid, kelaativad ained,
UV-filtrid, valguhüdrolüsaadid)

5

Emulgaatorid (nt pika ahelaga etoksüleeritud alkoholid)

3

Parfum

3

Säilitusained, mikroobivastased ained

2

Värvained

1

Aqua

kuni…..100

242

Tüüpkoostise number:

10.7 - 2011

JUUKSEHOOLDUSEMULSIOON/ KAHEFAASILINE PEANAHA HOOLDUSEMULSIOON

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Vedel paraffin ja isoparaffin (nt hargahelaga
isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane)

90

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

80

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)
50
Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone, amodimethicone), silaanid (nt alkoksüsilaanid) 50
Isopropanool (isopropyl alcohol)

40

Polümeerid (nt PVP)

10

Juuksehooldusained (nt katioonsed kopolümeerid, aine cellulose derivaadid)

10

Niiskust säilitavad ained (nt propylene glycol)

10

Muud koostisosad (nt UV-filtrid, vitamiinid)

5

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt etoksüleeritud rasvhapped)

3

Parfum

3

Säilitusained, mikroobivastased ained

2

243

Värvained
Aqua

1
kuni…..100

244

Tüüpkoostise number:

11.1 - 2011
JUUKSEVÄRV (KERGVÄRV) – ŠAMPOON

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Anioonsed pindaktiivsed ained (nt sodium/ammonium/TEA lauryl sulfate,
sodium/ammonium/TEA laureth sulfate)

30

Amfoteersed pindaktiivsed ained (nt aine betaine derivaadid)

20

Mitteioonsed pindaktiivsed ained (nt rasvalkanoolamiidid)

15

Paksendusained (nt propylene glycol, PEG)

10

Katioonsed pindaktiivsed ained ≥ C12 (e.g. stearamidopropyl dimethylamine,
distearyldimonium chloride)

5

Juuksehooldusained (nt silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone, amodimethicone), silaanid (nt alkoksüsilaanid),
aine cysteine derivaadid, aine cellulose derivaadid,
rasvhapete estrid)
15
Muud koostisosad (nt UV-filtrid, pärlmutterläiget tekitavad ained,
läbipaistvust vähendavad ained)

10

Juukseid värvivad ained: otsevärvained (nt disperse violet 1, acid violet 43,
basic brown 17)

3

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Kelaativad ained (nt disodium EDTA)

0.5

Parfum

1

Aqua

kuni…..100

245

246

Tüüpkoostise number:

11.2 - 2011
JUUKSEVÄRV (KERGVÄRV) – VAHT, EMULSIOON

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

60

Anioonsed/mitteioonsed/amfoteersed pindaktiivsed ained (nt sodium laureth sulfate)10
Vahuparandid (nt cocamide MIPA)

5

Muud koostisosad (nt taimsed ekstraktid, pärlmutterläiget tekitavad ained)

5

Polümeerid, vaigud (nt acrylates copolymer, carbomer)

4

Juukseid värvivad ained: otsevärvained (nt disperse violet 1, acid violet 43,
basic brown 17)

2

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Katioonsed pindaktiivsed ained ained ≥ C12 (nt cetrimonium chloride)

0.2

pH-regulaator (nt citric acid, triethanolamine)
Aqua

qs pH 3–9
kuni…..100

247

248

Tüüpkoostise number:

11.3 - 2011
JUUKSEVÄRV (KERGVÄRV või POOLPÜSIVÄRV)
(VEDELIK, KREEM, VAHT)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool ja/või isopropanool (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol)

50

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)
20
Emulgaatorid (nt laureth)

11

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone,
amodimethicone)

10

Anioonsed/mitteioonsed/amfoteersed pindaktiivsed ained (nt aine oleyl alcohol eeter)
Juukseid värvivad ained: otsevärvained (nt HC red no.3, 4-amino-3-nitrophenol,
3-nitro-p-hydroxyethylaminophenol)

10

Lahustid (nt propylene glycol, benzyl alcohol)

10

Katioonsed pindaktiivsed ained ≥ C12 (e.g. dicetyldimonium chloride)

5

Muud koostisosad (nt taimsed ekstraktid, valgu derivaadid)

5

Juuksehooldusained (nt katioonsed polümeerid)

5

Vaigud (nt acrylates copolymer)

3

Paksendusained (nt aine cellulose derivaadid)

2

249

10

Parfum

1

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

pH-regulaator: (nt citric acid) või leeliseline (nt ethanolamine,
sodium hydroxide, ammonium hydroxide)
Aqua

qs pH 2–10
kuni…..100

250

Tüüpkoostise number:

11.4 - 2011
JUUKSEVÄRV (PÜSIVÄRV, OKSÜDEERIV)
1. TÜÜP: KAKS KOMPONENTI – VÄRVAINET SISALDAV OSA

Vahetult enne kasutamist segada oksüdeeriva osaga (11.8-2011 or 11.9-2011).
Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Anioonsed pindaktiivsed ained (nt ammonium laureth sulfate)
Mitteioonsed pindaktiivsed ained (nt laureth-12, deceth-3)
Amfoteersed pindaktiivsed ained (nt aine betaine derivaadid)

20
20
20

Emulgaatorid (nt pika ahelaga etoksüleeritud alkoholid)

30

Seebid (nt ainete ammonium hydroxide/ethanolamine oleaadid)

30

Lahustid (nt propylene glycol, glycerin)

20

Paksendusained (nt carbomer, pika ahelaga alkoholid)

20

Etanool ja/või isopropanool (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol)

16

Juukseid värvivad ained:
Primaarsed vaheained (nt p-fenüleendiamiinid, nt
p-phenylenediamine ja toluene-2,5-diamine; p-aminofenoolid,
nt p-aminophenol ja 4-amino-m-cresol; heterotsüklilised
diamiinid, nt 1-hydroxyethyl 4,5-diamino pyrazole sulfate)
Sidestid (nt m-aminofenoolid, nt m-aminophenol ja
4-amino-2-hydroxytoluene; m-fenüleendiamiinid, nt
2-amino-4-hydroxyethylamino-anisole; resortsinoolid, nt

251

6

resorcinol ja 4-chlororesorcinol; püridiinid, nt
2,6-dihydroxy-3,4-dimethylpyridine; naftoolid, nt
1,5-naphthalenediol)

6

Otsevärvained (nt HC red no. 3, 2-amino-6-chloro-4-nitrophenol,
basic yellow 87)

6

Leeliselised ained (nt ammonium hydroxide*, ethanolamine)

10

Katioonsed pindaktiivsed ained ≥ C12 (e.g. dicetyldimonium chloride, PEG-2 oleamine)
Katioonsed polümeerid (nt polyquaternium-6)

5

Muud koostisosad (nt juuksehooldusained, pärlmutterläiget tekitavad ained)

5

Antioksüdandid, redutseerivad ained (nt ascorbic acid, sodium metabisulfite)

3

Parfum

2

Kelaativad ained (nt EDTA)

1

Aqua

kuni…..100

pH-vahemik: 8–11,6
Oksüdeeriva osaga segu pH-vahemik: 8–11,6
* aine ammonium hydroxide lubatud piirsisaldus on 6%.

252

5

Tüüpkoostise number:

11.5 - 2011
JUUKSEVÄRV (PÜSIVÄRV, OKSÜDEERIV)

2. TÜÜP: KAKS KOMPONENTI – SUURE ÕLISISALDUSEGA VÄRVAINET SISALDAV OSA

Vahetult enne kasutamist segada oksüdeeriva osaga (11.8-2011 or 11.9-2011).

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid)

80

Anioonsed pindaktiivsed ained (nt ammonium laureth sulfate)
Mitteioonsed pindaktiivsed ained (nt laureth-12, deceth-3)
Amfoteersed pindaktiivsed ained (nt aine betaine derivaadid)

20
20
20

Emulgaatorid (nt pika ahelaga etoksüleeritud alkoholid)

30

Seebid (nt ainete ammonium hydroxide/ethanolamine oleaadid)

30

Lahustid (nt propylene glycol, glycerin)

20

Paksendusained (nt carbomer, pika ahelaga alkoholid)

20

Etanool ja/või isopropanool (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol)

16

Juukseid värvivad ained:
Primaarsed vaheained (nt p-fenüleendiamiinid, nt
p-phenylenediamine ja toluene-2,5-diamine; p-aminofenoolid,
nt p-aminophenol ja 4-amino-m-cresol; heterotsüklilised
diamiinid, nt 1-hydroxyethyl 4,5-diamino pyrazole sulfate)

253

6

Sidestid (nt m-aminofenoolid, nt m-aminophenol ja
4-amino-2-hydroxytoluene; m-fenüleendiamiinid, nt
2-amino-4-hydroxyethylamino-anisole; resortsinoolid, nt
resorcinol ja 4-chlororesorcinol; püridiinid, nt
2,6-dihydroxy-3,4-dimethylpyridine; naftoolid, nt
1,5-naphthalenediol)

6

Otsevärvained (nt HC red no. 3, 2-amino-6-chloro-4-nitrophenol,
basic yellow 87)

6

Leeliselised ained

10

Katioonsed pindaktiivsed ained ≥ C12 (e.g. dicetyldimonium chloride, PEG-2 oleamine)
Katioonsed polümeerid (nt polyquaternium-6)

5

Muud koostisosad (nt juuksehooldusained, pärlmutterläiget tekitavad ained)

5

Antioksüdandid (nt ascorbic acid)

3

Redutseerivad ained

3

Parfum

2

Kelaativad ained (nt EDTA)

1

Aqua

kuni…..100

pH–vahemik: 8–11,6
Oksüdeeriva osaga segu pH-vahemik: 8–11,6
* aine ammonium hydroxide lubatud piirsisaldus on 6%.
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5

Tüüpkoostise number:

11.6 - 2011
JUUKSEVÄRV (PÜSIVÄRV, OKSÜDEERIV)
3. TÜÜP: KOLM KOMPONENTI – VÄRVAINET SISALDAV OSA – A-OSA

Vahetult enne kasutamist segada A-osa (11.6-2011) ja B-osa (11.7-2011) oksüdeeriva osaga (11.8-2011 või 11.9-2011).
Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Leeliselised ained (nt ammonium hydroxide*, ethanolamine)

22

Lahustid (nt propylene glycol, glycerin)

20

Juukseid värvivad ained:
Primaarsed vaheained (nt p-fenüleendiamiinid, nt
p-phenylenediamine ja toluene-2,5-diamine; p-aminofenoolid,
nt p-aminophenol ja 4-amino-m-cresol; heterotsüklilised
diamiinid, nt 1-hydroxyethyl 4,5-diamino pyrazole sulfate)

10

Sidestid (nt m-aminofenoolid, nt m-aminophenol ja
4-amino-2-hydroxytoluene; m-fenüleendiamiinid, nt
2-amino-4-hydroxyethylamino-anisole; resortsinoolid, nt
resorcinol ja 4-chlororesorcinol; püridiinid, nt
2,6-dihydroxy-3,4-dimethylpyridine; naftoolid, nt
1,5-naphthalenediol)

10

Otsevärvained (nt HC red no. 3, 2-amino-6-chloro-4-nitrophenol,
basic yellow 87)

10

Etanool ja/või isopropanool (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol)

16

Paksendusained (nt aine cellulose derivaadid)

10
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Katioonsed pindaktiivsed ained ≥ C12 (e.g. dicetyldimonium chloride, PEG-2 oleamine)
Katioonsed polümeerid (nt polyquaternium-6)

5

Muud koostisosad (nt juuksehooldusained, pärlmutterläiget tekitavad ained)

5

Antioksüdandid, redutseerivad ained (nt ascorbic acid, sodium metabisulfite)

3

Parfum

2

Kelaativad ained (nt EDTA)

1

Aqua

kuni…..100

pH–vahemik: 8–11,6
A-osa, B-osa ja oksüdeeriva osa segu pH-vahemik: 8–11,6
* aine ammonium hydroxide lubatud piirsisaldus on 6%.
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5

Tüüpkoostise number:

11.7 - 2011
JUUKSEVÄRV (PÜSIVÄRV, OKSÜDEERIV)
3. TÜÜP: KOLM KOMPONENTI – VÄRVAINET SISALDAV OSA – B-OSA

Vahetult enne kasutamist segada A-osa (11.6-2011) ja B-osa (11.7-2011) oksüdeeriva osaga (11.8-2011 või 11.9-2011).
Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt pika ahelaga etoksüleeritud alkoholid)

20

Pehmendavad ained, niiskust säilitavad ained (nt octyldodecanol)

20

Paksendusained (nt bentonite, rasvestrid)

20

Katioonsed pindaktiivsed ained ≥ C12 (nt dicetyldimonium chloride, PEG-2 oleamine)5
Muud koostisosad (nt juuksehooldusained, antioksüdandid)

5

Parfum

2

Kelaativad ained (nt EDTA)

1

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid)

kuni…..100

A-osa, B-osa ja oksüdeeriva osa segu pH-vahemik: 8–11,6
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Tüüpkoostise number:

11.8 - 2011
JUUKSEVÄRV (PÜSIVÄRV, OKSÜDEERIV)
1. TÜÜP: KAKS VÕI KOLM KOMPONENTI – OKSÜDEERIV OSA

Vahetult enne kasutamist segada värviva osaga (11.4-2011 or 11.5-2011 või 11.6-2011 + 11.7-2011).
Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt pika ahelaga etoksüleeritud alkoholid)

15

Hydrogen peroxide

12

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin)

10

Parfum

2

Kelaativad ained

0,5

Aine hydrogen peroxide stabilisaatorid (nt sodium stannate)

0,5

pH-regulaator (nt phosphoric acid)
Aqua

qs pH 2–3
kuni…..100

Värvainet sisaldava osaga segu pH-vahemik: 8–11,6
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Tüüpkoostise number:

11.9 - 2011
JUUKSEVÄRV (PÜSIVÄRV, OKSÜDEERIV)

2. TÜÜP: KAKS KOMPONENTI – SUURE ÕLISISALDUSEGA VÄRVAINET SISALDAV OSA

Vahetult enne kasutamist segada värviva osaga (11.4-2011 or 11.5-2011 või 11.6-2011 + 11.7-2011).
Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid)

80

Paksendusained (nt pika ahelaga alkoholid, acrylates copolymer)

15

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt pika ahelaga etoksüleeritud alkoholid)

15

Hydrogen peroxide

12

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin)

10

Muud koostisosad (nt juuksehooldusained)

5

Parfum

2

Kelaativad ained

0,5

Aine hydrogen peroxide stabilisaatorid (nt sodium stannate)

0,5

pH-regulaator (nt phosphoric acid)
Aqua

qs pH 2–3
kuni…..100

260

Värvainet sisaldava osaga segu pH-vahemik: 8–11,6
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Tüüpkoostise number:

11.10 - 2011
VÄRVIEEMALDUSVAHEND (REDUTSEERIV) – A-OSA

Vahetult enne kasutamist segada B-osaga (11.11-2011).
Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Hape: citric acid
Aqua

13
kuni…..100

pH-vahemik: 1,5–2

262
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Tüüpkoostise number:

11.11 - 2011
VÄRVIEEMALDUSVAHEND (REDUTSEERIV) – B-OSA

Vahetult enne kasutamist segada A-osaga (11.10-2011).
Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Redutseeriv aine (nt sodium hydroxymethane sulfonate)
Aqua

20
kuni…..100

pH-vahemik: 10–11

264

Tüüpkoostise number:

11.12 - 2011
VÄRVIEEMALDUSVAHEND (OKSÜDEERIV) – A-OSA

Vahetult enne kasutamist segada värvieemaldusvahendiga (oksüdeerivaga) – B-osaga.

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Ammonium / sodium / potassium persulfate

70

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid)

50

Täiteained (nt kaolin, magnesium stearate)

50

Leeliselised ained, sh ammonium hydroxide vabastajad
(nt sodium/magnesium silicate, sodium carbonate, sodium metasilicate,
ammonium chloride)

45

Emulgaatorid (nt sodium lauryl sulfate)

15

Paksendusained (nt guarkummi)

5

Muud koostisosad (nt värvained, kelaativad ained)

5

A-osa + B-osa segu pH-vahemik: 9.5–11,5

265

Tüüpkoostise number:

11.13 - 2011
VÄRVIEEMALDUSVAHEND (OKSÜDEERIV) – B-OSA

Vahetult enne kasutamist segada värvieemaldusvahendiga (oksüdeerivaga) – A-osaga.
Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt pika ahelaga etoksüleeritud alkoholid)

15

Hydrogen peroxide

12

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin)

10

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid)

5

Parfum

2

Kelaativad ained

0.5

Aine hydrogen peroxide stabilisaatorid (nt sodium stannate)

0.5

pH-regulaator (nt phosphoric acid)
Aqua

qs pH 2–3
kuni…..100

A-osa + B-osa segu pH-vahemik: 9,5–11,5

266
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Tüüpkoostise number:

11.14 - 2011
VÄRVI EEMALDAV NAHAPUHASTUSVAHEND
(REDUTSEERIV)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

30

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt pika ahelaga etoksüleeritud alkoholid)

20

Lahustid (nt propylene glycol, PPG-2 butyl ether)

10

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin)

10

Redutseeriv aine (nt sodium sulfite)

5

Muud koostisosad (nt bisabolol)

5

Parfum

2

Aqua

kuni…..100

268

Tüüpkoostise number:

11.15 - 2011
BLONDEERIMISAINE – PULBER

VAHETULT ENNE KASUTAMIST SEGADA
AINEGA AQUA ERALDI KASUTAMISEKS
VÕI OKSÜDEERIVA OSAGA (11.17-2011 VÕI 11.18-2011)
VÕI OKSÜDEERIVA JA LEELISELISE OSAGA (11.17-2011 VÕI 11.18-2011 JA 11.19-2011).
Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Ammonium / sodium / potassium persulfate

70

Täiteained (nt kaolin, magnesium stearate)

50

Leeliselised ained, sh ammonium hydroxide vabastajad
(nt sodium carbonate, sodium/magnesium silicate,
sodium metasilicate, ammonium chloride)
Emulgaatorid (nt sodium lauryl sulfate)

45
15

Paksendusained (nt guarkummi)

5

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid)

5

Muud koostisosad (nt värvained, kelaativad ained)

5

Pulbri 1 %-lise vesilahuse pH-vahemik: 10–11
Eri segude pH-vahemik: 9,5–11,5
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Tüüpkoostise number:

11.16 - 2011
BLONDEERIMISAINE – PULBER

VAHETULT ENNE KASUTAMIST SEGADA
OKSÜDEERIVA OSAGA (11.17-2011 VÕI 11.18-2011)
VÕI OKSÜDEERIVA JA LEELISELISE OSAGA (11.17-2011 VÕI 11.18-2011 JA 11.19-2011).
Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Ammonium / sodium / potassium persulfate

70

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid)

50

Täiteained (nt kaolin, magnesium stearate)

50

Leeliselised ained, sh ammonium hydroxide vabastajad
(nt sodium/magnesium silicate, sodium carbonate,
sodium metasilicate, ammonium chloride)

45

Emulgaatorid (nt sodium lauryl sulfate)

15

Paksendusained (nt guarkummi)

5

Muud koostisosad (nt värvained, kelaativad ained)

5

Eri segude pH-vahemik: 9,5–11,5

271

Tüüpkoostise number:

11.17 - 2011
BLONDEERIMISAINE – OKSÜDEERIV OSA – 1. TÜÜP

VAHETULT ENNE KASUTAMIST SEGADA
– BLONDEERIMISPULBRIGA (11.15-2011) VÕI BLONDEERIMISPULBRI + LEELISELISE OSAGA (11.15-2011 + 11.192011);
– BLONDEERIMISPASTAGA (11.16-2011) VÕI BLONDEERIMISPASTA + LEELISELISE OSAGA (11.16-2011 + 11.192011)
Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt pika ahelaga etoksüleeritud alkoholid)

15

Hydrogen peroxide

12

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin)

10

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid)

5

Parfum

2

Kelaativad ained

0.5

Aine hydrogen peroxide stabilisaatorid (nt sodium stannate)

0.5

pH-regulaator (nt phosphoric acid)
Aqua

qs pH 2–3
kuni…..100

Eri segude pH-vahemik: 9,5–11,5

272
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Tüüpkoostise number:

11.18 - 2011
BLONDEERIMISAINE – OKSÜDEERIV OSA – 2. TÜÜP

VAHETULT ENNE KASUTAMIST SEGADA
– BLONDEERIMISPULBRIGA (11.15-2011) VÕI BLONDEERIMISPULBRI + LEELISELISE OSAGA (11.15-2011 + 11.192011);
– BLONDEERIMISPASTAGA (11.16-2011) VÕI BLONDEERIMISPASTA + LEELISELISE OSAGA (11.16-2011 + 11.192011)
Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid)

80

Paksendusained (nt pika ahelaga alkoholid, acrylates copolymer)

15

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt pika ahelaga etoksüleeritud alkoholid)

15

Hydrogen peroxide

12

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin)

10

Muud koostisosad (nt juuksehooldusained)

5

Parfum

2

Kelaativad ained

0.5

Aine hydrogen peroxide stabilisaatorid (nt sodium stannate)

0.5

pH-regulaator (nt phosphoric acid)
Aqua

qs pH 2–3
kuni…..100

274

Eri segude pH-vahemik: 9,5–11,5
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Tüüpkoostise number:

11.19 - 2011
BLONDEERIMISAINE – LEELISELINE OSA

VAHETULT ENNE KASUTAMIST SEGADA
– BLONDEERIMISPULBRI (11.15-2011) + OKSÜDEERIVA OSAGA (11.17-2011 VÕI 11.18-2011);
– BLONDEERIMISPASTA (11,16-2011) + OKSÜDEERIVA OSAGA (11.17-2011 VÕI 11.18-2011)
Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Anioonsed pindaktiivsed ained (nt ammonium laureth sulfate)

20

Mitteioonsed pindaktiivsed ained (nt laureth-12, deceth-3)

20

Amfoteersed pindaktiivsed ained (nt aine betaine derivaadid)

20

Emulgaatorid (nt pika ahelaga etoksüleeritud alkoholid)

30

Seebid (nt ainete ammonium hydroxide/ethanolamine oleaadid)

30

Lahustid (nt propylene glycol, glycerin)

20

Paksendusained (nt carbomer, pika ahelaga alkoholid)

20

Etanool ja/või isopropanool (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol)

16

Leeliselised ained (nt ammonium hydroxide*, ethanolamine)

10

Katioonsed pindaktiivsed ained ≥ C12 (nt dicetyldimonium chloride, PEG-2 oleamine)5
Katioonsed polümeerid (nt polyquaternium-6)

5

Muud koostisosad (nt juuksehooldusained, pärlmutterläiget tekitavad ained)

5

Parfum

2

276

Kelaativad ained (nt EDTA)
Aqua

1
kuni…..100

pH-vahemik: 8–11,6
Eri segude pH-vahemik: 9,5–11,5
* aine ammonium hydroxide lubatud piirsisaldus on 6%.
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Tüüpkoostise number:

11.20 - 2011
JUUKSEVÄRVI TAASTAMISAINE

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Vahad (nt petrolatum, cetearyl alcohol)

35

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid)

20

Niiskust säilitavad ained (nt sorbitol, glycerin)

10

Emulgaatorid (nt ceteth-12, sorbitan sesquioleate)

10

Sulfur

3

Parfum

1

Aqua

kuni…..100

278

Tüüpkoostise number:

12.1 - 2011
SOENGUVIIMISTLUSKREEM/-PASTA (-VAIK, -PUMAT, -PASTA, -VAHA JNE)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid) ja vahad
60
Niiskust säilitavad ained (nt propylene glycol, glycerin)

50

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt etoksüleeritud rasvhapped)

30

Juuksehooldusained (nt aine cellulose derivaadid, katioonsed polümeerid)

20

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone, amodimethicone), silaanid (nt alkoksüsilaanid)20
Juuksetekstuuri parandavad ained (nt kaolin, tärklis)

20

Vaigud, polümeerid (nt PVP/VA copolymer, acrylates copolymer) /
neutralisaator (nt aminomethyl propanol)

10

Muud koostisosad (nt UV-filtrid, vitamiinid, värvained,
kelaativad ained)

5

Parfum

1

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Aqua

kuni…..100

279

280

Tüüpkoostise number:

12.2 - 2011
SOENGU LÄIKEVAHA VÕI -VÕIE

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid) ja vahad

99

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone, amodimethicone), silaanid (nt alkoksüsilaanid) 99
(nt etoksüleeritud rasvhapped)

3

Parfum

3

Muud koostisosad (nt UV-filtrid, vitamiinid)

2

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Värvained

1

281
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Tüüpkoostise number:

12.3 - 2011
SOENGUVIIMISTLUSVEDELIK

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Vedel paraffin ja isoparaffin (nt hargahelaga
isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane)

90

Etanool ja/või isopropanool (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol)

80

Juuksehooldusained (nt katioonsed polümeerid, aine cellulose derivaadid)

20

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)
15
Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone, amodimethicone), silaanid (nt alkoksüsilaanid) 15
Vaigud, polümeerid (nt polyvinyl acetate, PVP) / neutralisaator
(nt aminomethyl propanol)

10

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin)

5

Muud koostisosad (nt vitamiinid, taimsed ekstraktid, kelaativad ained,
UV-filtrid, valguhüdrolüsaadid)

5

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt pika ahelaga etoksüleeritud alkoholid)

3

Parfum

3

Säilitusained, mikroobivastased ained

2

Värvained

1

283

Aqua

kuni…..100

284

Tüüpkoostise number:

12.4 - 2011
SOENGUTUGEVDUSVEDELIK
(SEALHULGAS VÄRVILISED SOENGUTUGEVDUSVEDELIKUD)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

80

Isopropanol (isopropyl alcohol)

40

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)
10
Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone, amodimethicone), silaanid (nt alkoksüsilaanid) 10
Vaigud, polümeerid (nt polyvinyl acetate, PVP)

5

Parfum

2

Niiskust säilitavad ained (nt propylene glycol)

2

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt etoksüleeritud rasvhapped)

2

Neutralisaatorid (nt aminomethyl propanol)

2

Muud koostisosad (nt UV-filtrid, vitamiinid)

2

Säilitusained, mikroobivastased ained

2

Katioonsed pindaktiivsed ained ≥ C12 (nt cetrimonium chloride)

1

285

Katioonsed polümeerid (nt polyquaternium-11, polyquaternium-28)

1

Rasvhapete isopropüülestrid

1

Juukseid värvivad ained, värvained

1

Aqua

kuni…..100
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Tüüpkoostise number:

12.5 - 2011
JUUKSELÄIKEGEEL / SOENGU VIIMISTLUSGEEL

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

80

Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone, amodimethicone), silaanid (nt alkoksüsilaanid) 25
Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, propylene glycol)

20

Vaigud, polümeerid (nt PVP, polyquaternium-11, VA/crotonates
copolymer, butyl ester of PVM/MA copolymer) / neutralisaator
(nt aminomethyl propanol, triethanolamine)

15

Värvained, toonivad ained (nt läbipaistvust vähendavad ained / pärlmutterläiget tekitavad ained)15
Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt etoksüleeritud rasvhapped)

5

Isopropanool (isopropyl alcohol) (võib esineda vaikudes)

5

Paksendusained (nt carbomer)

2

Muud koostisosad (nt UV-filtrid, vitamiinid)

2

Säilitusained, mikroobivastased ained, kelaativad ained

1.5

Parfum

1

Aqua

kuni…..100

287

288

Tüüpkoostise number:

12.6 - 2011
SOENGUVAHT

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

30

Propellendid (nt süsivesinikud, dimethyl ether, surugaas)

30

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)
25
Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone, amodimethicone), silaanid (nt alkoksüsilaanid) 25
Kelmet tekitavad ained, polümeerid, vaigud (nt polyvinyl acetate, PVP,
polyquaternium-4) ja neutralisaator (nt aminomethyl propanol)

10

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin)

10

Polüglükooleetrid

5

Katioonsed pindaktiivsed ained ≥ C12 (nt cetrimonium chloride)

5

Mitteioonsed pindaktiivsed ained (nt oleth-20)

5

Juuksetekstuuri parandavad ained (nt kaolin, tärklis)

3

Plastifikaatorid (nt triacetin)

2

Säilitusained, mikroobivastased ained

2

Muud koostisosad (nt UV-filtrid, vitamiinid)

2

289

Värvained

1

Parfum

0.2

Aqua

kuni…..100

290

Tüüpkoostise number:

12.7 - 2011
JUUKSELAKK – AEROSOOL

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool ja/või isopropanool (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol)

95

Propellendid (nt dimethyl ether, süsivesinikud)

90

Lahustid (nt lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone),
vedel paraffin ja isoparaffin (nt hargahelaga
isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane))

40

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, propylene glycol)

30

Vaigud, polümeerid (nt PVP/VA copolymer, VA/crotonates copolymer,
butyl ester of PVM/MA copolymer) / neutralisaator
(nt aminomethyl propanol) / aine glucose alkoksüleeritud derivaadid

8.5

Muud koostisosad (nt UV-filtrid, vitamiinid)

2

Plastifikaatorid (nt polüglükooleetrid, alcohol-estrid)

2

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Parfum

1

Aqua

kuni…..100

291

292

Tüüpkoostise number:

12.8 - 2011
JUUKSELAKK – PUMPPIHUSTIS

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool ja/või isopropanool (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol)

95

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)
50
Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone, amodimethicone), silaanid (nt alkoksüsilaanid) 50
Vedel paraffin ja isoparaffin (nt hargahelaga
isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane)

40

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, propylene glycol)

20

Vaigud, polümeerid (nt PVP/VA copolymer, VA/crotonates copolymer,
butyl ester of PVM/MA copolymer) / neutralisaator
(nt aminomethyl propanol) / aine glucose alkoksüleeritud derivaadid

8

Plastifikaatorid (nt polüglükooleetrid, alcohol-estrid)

2

Muud koostisosad (nt UV-filtrid, vitamiinid)

2

Juuksetekstuuri parandavad ained (nt silica)

1

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Parfum

1

Aqua

kuni…..100

293

294

Tüüpkoostise number:

12.9 - 2011
PIHUSTATAV JUUKSELÄIGE – AEROSOOL

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Propellendid (nt dimethyl ether, süsivesinikud)

90

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid), vahad ja rasvad
(nt pika ahelaga alkoholid)
50
Silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone, amodimethicone), silaanid (nt alkoksüsilaanid) 50
Vedel paraffin ja isoparaffin (nt hargahelaga
isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane)

40

Vaigud, polümeerid (nt PVP/VA copolymer, VA/crotonates copolymer,
butyl ester of PVM/MA copolymer) / neutralisaator
(nt aminomethyl propanol) / aine glucose alkoksüleeritud derivaadid

10

Muud koostisosad (nt UV-filtrid, vitamiinid, värvained)

5

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Parfum

1

Etanool ja/või isopropanool (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol)

kuni…..100

295

296

12.10 - 2011

Tüüpkoostise number:

PÜSILOKIVEDELIK – ÜKS KOMPONENT REDUTSEERIVATE AINETE PÕHINE

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Redutseerivad ained, nt:
– ammonium thioglycolate
– ammonium thiolactate
– cysteine HCl
– sodium metabisulfite
– sodium sulfite

13
12
10
8
8

Leeliselised ained (nt ammonium hydroxide*, ethanolamine,
ammonium bicarbonate)

8

Diammonium dithiodiglycolate

6

Silikoonid (nt amodimethicone), silaanid (nt alkoksüsilaanid)

5

Muud koostisosad (nt paksendusained, emulgaatorid)

3

Anioonsed/mitteioonsed/amfoteersed pindaktiivsed ained (nt cocamidopropyl betaine)
Katioonsed pindaktiivsed ained ≥ C12 (nt dicetyldimonium chloride)

3

Anioonsed/katioonsed polümeerid (nt acrylates copolymer,
polyquaternium-11)

2.5

Juuksehooldusained (nt valgud)

2.5

Parfum

1

Värvained

1

297

3

Läbipaistvust vähendavad ained (nt styrene/PVP copolymer)

0.5

Kelaativad ained

0.3

Aqua

kuni…..100

pH-vahemik: 7–9,5

298

Tüüpkoostise number:

12.13 - 2011

PÜSILOKIVEDELIK – KAKS KOMPONENTI – VESINIKPEROKSIIDI JA REDUTSEERIVATE AINETE PÕHINE – A-OSA

Enne kasutamist segada B-osaga (12.14-2011); A-osa ja B-osa segamisel tekib eksotermiline reaktsioon.
Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Hydrogen peroxide

12

Mitteioonsed pindaktiivsed ained

5

Juuksehooldusained (nt valgud)

1

Stabilisaatorid

0.5

Aqua

kuni…..100

pH-vahemik: 2,5–3,5
Kasutamisvalmis segu (A-osa ja B-osa segu) pH-vahemik: 7–9,5

299

300

Tüüpkoostise number:

12.14 - 2011

PÜSILOKIVEDELIK – KAKS KOMPONENTI – VESINIKPEROKSIIDI JA REDUTSEERIVATE AINETE PÕHINE – B-OSA

Enne kasutamist segada A-osaga (12.13-2011); A-osa ja B-osa segamisel tekib eksotermiline reaktsioon.
Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Redutseeriv aine: ammonium thioglycolate

20 *

Leeliselised ained (nt ammonium hydroxide*, ethanolamine,
ammonium bicarbonate)

8

Anioonsed/mitteioonsed/amfoteersed pindaktiivsed ained (nt aine betaine derivaadid)
Katioonsed pindaktiivsed ained ained ≥ C12 (nt dicetyldimonium chloride)

3

Parfum

1

Värvained

1

Läbipaistvust vähendavad ained

0.5

Aqua

kuni…..100

* enne eksotermilist reaktsiooni ainega hydrogen peroxide

pH-vahemik: 7–9,5
Kasutamisvalmis segu (A-osa ja B-osa segu) pH-vahemik: 7–9,5

301

3

302

Tüüpkoostise number:

12.15 - 2011

PÜSILOKIVEDELIK – KAKS KOMPONENTI – REDUTSEERIVATE AINETE PÕHINE – A-OSA

Vahetult enne kasutamist segada B-osaga (12.16-2011).
Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Redutseeriv aine: tioglükolaatester (nt glyceryl thioglycolate)

99

Glycerin

50

Kasutamisvalmis segu (A-osa ja B-osa segu) pH-vahemik: 6,5–9

303

304

Tüüpkoostise number:

12.16 - 2011

PÜSILOKIVEDELIK – KAKS KOMPONENTI – REDUTSEERIVATE AINETE PÕHINE – B-OSA

Vahetult enne kasutamist segada A-osaga (12.15-2011).
Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Redutseerivad ained, nt:
– ammonium thioglycolate
– cysteine HCl
– ammonium thioglycolate

5
10
1

Anioonsed/mitteioonsed/amfoteersed pindaktiivsed ained (nt aine betaine derivaadid)
Katioonsed pindaktiivsed ained ≥ C12 (nt dicetyldimonium chloride)

5

Leeliselised ained (nt ammonium hydroxide, ethanolamine,
ammonium bicarbonate)

5

Silikoonid (nt amodimethicone), silaanid (nt alkoksüsilaanid)

5

Diammonium dithiodiglycolate

4

Juuksehooldusained (nt valgud, polümeerid)

2

Läbipaistvust vähendavad ained

1

Parfum

1

Aqua

kuni…..100

pH-vahemik: 8–9,5

305

10

Kasutamisvalmis segu (A-osa ja B-osa segu) pH-vahemik: 6,5–9

306

Tüüpkoostise number:

12.17 - 2011
PÜSILOKINEUTRALISAATOR – VEDELIK, KREEM

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained,
märgavad ained (nt cetearyl alcohol)

8

Hydrogen peroxide

2-6

Paksendusained (nt carbomer)

2

Juuksehooldusained (nt silikoonid, sh lenduvad silikoonid (nt cyclopentasiloxane, dimethicone, amodimethicone), silaanid (nt alkoksüsilaanid),
polyquaternium-6
2
Parfum

1

Värvained

1

Aine hydrogen peroxide stabilisaator
(nt sodium stannate, oxyquinoline sulfate)

0.5

Läbipaistvust vähendavad ained (nt styrene/PVP copolymer)

0,5

Säilitusained, mikroobivastased ained

0,2

Kelaativad ained

0,2

pH-regulaator (nt citric acid)
Aqua

qs pH 2,5–3,5
kuni…..100

307

308

Tüüpkoostise number:

12.18 - 2011
JUUKSESIRGESTI (KEEMILINE) – 1. TÜÜP

Leelisepõhine (naatrium- või kaaliumhüdroksiidipõhine) kreem
Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Õlid (nt taimsed ja/või mineraalõlid) ja vahad
80
Pehmendavad ained, niiskust säilitavad ained (nt lanolin, cholesterol)

30

Anioonsed/mitteioonsed/amfoteersed pindaktiivsed ained (nt polysorbate 60)

15

Emulgaatorid (nt cetyl alcohol, stearyl alcohol, oleyl alcohol
ja nende etoksülaadid)

15

Muud koostisosad (nt taimsed ekstraktid)

5

Sirgestavad ained (nt sodium hydroxide, potassium hydroxide,
lithium hydroxide, calcium hydroxide)

4.5

Juuksehooldusained (nt valgud, polümeerid)

2

Parfum

1

Aqua

kuni…..100

pH-vahemik: 11,0–13,5

309

üüpkoostise number:

12.21 - 2011
JUUKSESIRGESTI (KEEMILINE) – 3. TÜÜP

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Emulgaatorid (nt pika ahelaga alkoholid, pika ahelaga
etoksüleeritud alkoholid)

15

Sirgestavad ained, nt
– ammonium thioglycolate
– ammonium thiolactate;
– cysteine HCl
– ethanolamine thioglycolate

13
12
10
1

Leeliselised ained (nt ammonium hydroxide*, ethanolamine,
ammonium bicarbonate)

8

Diammonium dithiodiglycolate

6

Anioonsed/mitteioonsed/amfoteersed pindaktiivsed ained (nt cocamidopropyl betaine)
Katioonsed pindaktiivsed ained ≥ C12 (nt dicetyldimonium chloride)

5

Silikoonid (nt amodimethicone), silaanid (nt alkoksüsilaanid)

5

Muud koostisosad (nt taimsed ekstraktid, paksendusained)

5

Anioonsed/katioonsed polümeerid, juuksehooldusained
(nt acrylates copolymer, polyquaternium-11)

2.5

Parfum

1

Värvained

1

310

5

Kelaativad ained
Aqua

0.3
kuni…..100

pH-vahemik: 7–9,5

311

Tüüpkoostise number:

13.1 - 2011
KÜÜNELAKK

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool ja/või isopropanool (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol)

90

Lahustid (nt ethyl acetate, butyl acetate, diacetone alcohol,
PPG-2 butyl ether)

90

Vaigud, polümeerid (nt nitrocellulose, acrylates copolymer,
phthalic anhydride/butyl benzoic acid/propylene glycol copolymer)

50

Plastifikaatorid (nt triethyl citrate)

15

Värvained, toonivad ained (nt läbipaistvust vähendavad ained / pärlmutterläiget tekitavad ained)15
Muud koostisosad (nt vitamiinid, valgud, taimsed ekstraktid)

10

Paksendusained (nt stearalkonium hectorite, silica)

5

UV-filtrid

2

312

313

Tüüpkoostise number:

13.2 - 2011
VALGE KÜÜNEPLIIATS

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Täiteained (nt kaolin, magnesium stearate, tärklis)

80

Värvained, toonivad ained (nt läbipaistvust vähendavad ained / titanium dioxide) 30
Täiteained (nt vahad, stearic acid)

25

Paksendusained (nt bentonite)

5

314

315

Tüüpkoostise number:

14.1 - 2011
KÜÜNEPALSAM (ÕLIPÕHINE)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Küllastumata rasvhapped, valgud, vitamiinid

10

Värvained

1

Antioksüdandid, säilitusained, mikroobivastased ained

0.5

Parfum

0,5

Taimeõlid (nt seesamiõli)

kuni…..100

316

317

Tüüpkoostise number:

16.1 - 2011
HAMBAPASTA

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Sorbitol

70

Abrasiivid (nt dicalcium phosphate dihydrate ja/või alumina ja/või
calcium carbonate ja/või silica and silicates)

55

Glycerin

40

Mittelahustuv metafosfaat (IMP)

35

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

30

Naatriumpürosfaat, kaaliumpürofosfaat

15

PEG, PPG

10

Suuhügieenis kasutatavad kaitseained (nt strontium chloride)

10

Anioonsed pindaktiivsed ained (nt sodium lauryl sulfate)

6

Paksendusained (nt aine cellulose derivaadid)

5

Muud koostisosad (nt pH-stabilisaatorid, nt sodium/potassium
phosphate, vitamiinid)

5

Maitseained (peamiselt eeterlikud õlid, nt piparmünt)

3

Titanium dioxide

2

Värvained

1

318

Säilitusained

1

Suuhügieenis kasutatavad hambakatuvastased ained (nt zinc citrate)

2

Suuhügieenis kasutatavad magusained (nt aspartame)

0,5

Calcium glycerophosphate

0,15

Fluoriidiühendid (ümberarvestatuna fluoriiniks)
Aqua

*

0,15 *
kuni…..100

tegelik mass sõltub fluoriini allika molekulmassist,
nt nt 0,15% fluoriini = 1,14% MFP (monofluorofosfaat)
ehk 0,333% NaF (sodium fluoride)

319

Tüüpkoostise number:

17.1 - 2011
SUUVESI

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

25

Niiskust säilitavad ained (nt sorbitol)

20

Muud koostisosad (nt vitamiinid)

5

Maitseained (peamiselt eeterlikud õlid, nt piparmünt)

3

Anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt sodium lauryl sulfate, polysorbate)

3

Värvained

3

Emulgaatorid (nt PEG-60, hydrogenated castor oil)

1

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Suuhügieenis kasutatavad hambakatuvastased ained (nt zinc chloride)

0,5

Paksendusained (nt aine cellulose derivaadid)

0,5

Suuhügieenis kasutatavad magusained (nt sodium saccharin)

0,2

Fluoriidiühendid (ümberarvestatuna fluoriiniks)
Aqua

0,15 *
kuni…..100

320

*

tegelik mass sõltub fluoriini allika molekulmassist,
nt nt 0,15% fluoriini = 1,14% MFP (monofluorofosfaat)
ehk 0,333% NaF (sodium fluoride)

321

Tüüpkoostise number:

17.2 - 2011
SUUVESI (KONTSENTRAAT)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

80

Niiskust säilitavad ained (nt glycerin, propylene glycol)

80

Maitseained (peamiselt eeterlikud õlid, nt piparmünt)

7,5

Muud koostisosad (nt vitamiinid)

5

Värvained

3

Emulgaatorid, anioonsed/amfoteersed/mitteioonsed pindaktiivsed ained
(nt pika ahelaga etoksüleeritud alkoholid)

2

Säilitusained, mikroobivastased ained

1

Suuhügieenis kasutatavad magusained (nt sodium saccharin)

0.2

Aqua

kuni…..100

322

323

Tüüpkoostise number:

17.3 - 2011
SUUVÄRSKENDI (PUMPPIHUSTIS)

Koostisosad

Piirsisaldus
(massiprotsentides)

Etanool (alcohol, alcohol denat.)

99

Niiskust säilitavad ained (nt propylene glycol, glycerin)

30

Maitseained (peamiselt eeterlikud õlid, nt piparmünt)

2

Suuhügieenis kasutatavad hambakatuvastased ained (nt zinc chloride)

0,5

Säilitusained, mikroobivastased ained

0,2

Suuhügieenis kasutatavad magusained (nt sodium saccharin)

0,2

Aqua

kuni…..100

324

325

