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Kosmetiska och hygieniska produkter
Tvål, krämer, smink, hårvårdsprodukter, rakprodukter och
tandkräm är några exempel på kosmetiska och hygieniska
produkter. För att skydda människors hälsa vid
användningen finns lagstiftningen om bl.a. innehåll och
märkning av produkterna. Det är viktigt att du som säljer och
använder produkterna i din verksamhet känner till denna
lagstiftning.

Vad är en kosmetisk och hygienisk produkt
Kosmetiska och hygieniska produkter är ämnen eller
beredningar som är avsedda att appliceras på
människokroppens yttre delar eller på tänder och slemhinnor
i munhålan i uteslutande eller huvudsakligt syfte att rengöra
eller parfymera dem, förändra deras utseende, korrigera
kroppslukt, skydda dem eller bibehålla dem i gott skick.

Lagstiftning
I den här broschyren hittar du en kort sammanställning av de
regler som gäller. Den fullständiga lagstiftningen finns på
Läkemedelsverkets hemsida, www.lakemedelsverket.se. Där
kan du läsa Läkemedelsverkets föreskrifter om kontroll av
kosmetiska och hygieniska produkter samt
Läkemedelsverkets föreskrifter om förbud och begränsningar
för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska
produkter.

Märkningsbestämmelser
På kosmetiska och hygieniska produkter ska finnas
märkning för att lämna information till användaren.
Produktens förpackning ska vara försedd med
 namn och adress på företag inom EES som ansvarar
för produktinformation enligt Läkemedelsverkets
lagstiftning
 mängd angiven som vikt, volym eller antal på svenska.
Mängd behöver inte anges på förpackningar som
innehåller mindre än fem gram eller fem milliliter eller
utgör förpackning för en behandling eller gratisprover.
 hållbarhetsmärkning med bäst-före-datum eller med
symbolen ”öppen burk”. Hållbarhetsmärkningen ska
anges på svenska.
 tillverkningspartiets nummer (satsnummer)
 innehållsdeklaration
Innehållsdeklaration
Beståndsdelarna ska anges med den benämning som är fastslagen i INCI
(internationell nomenklatur för kosmetiska ingredienser), då sådan finns. Dessa
namn är för det mesta på engelska, ingredienser för växter anges med latinska
namn. Parfym, aromatiska blandningar och råvaror till dessa ska betecknas med
orden ”parfum” eller ”aroma”. Om det på grund av förpackningens storlek eller form
inte är möjligt att ange beståndsdelar på förpackningen ska uppgifter om
beståndsdelarna finnas på en bifogad folder, etikettejp eller kort. Konsumenten ska
hänvisas till denna information genom en förkortad upplysning eller ”hand i bok
symbolen” på behållaren och ytterförpackningen. I fråga om tvål, badkulor och
andra små produkter vilkas storlek eller form gör det omöjligt att ha en
innehållsförteckning, inte ens som tejp, kort eller dylikt, ska innehållet i produkterna
skyltas i omedelbar närhet av produktens säljbehållare. Tänk på att endast
amerikansk märkning inte är tillräcklig i innehållsförteckningen (om INCI benämning
finns ska denna användas). Inte heller svensk innehållsförteckning är tillräcklig.

I vissa fall ska även varningstext och produktens
användningsområde anges, på svenska. Informationen ska
vara lättläst och i väl synlig skrift.

Produkten måste vara rätt märkt för att få säljas. Om ni
misstänker att produkten är felmärkt så kontakta leverantör
eller tillverkare för att få mer information. Ni kan också
kontakta miljöförvaltningen eller Läkemedelsverket. Att till
slutanvändare tillhandahålla en kosmetisk produkter som
saknar svensk märkning kan vara förenat med en
miljösanktionsavgift.

Förbud för vissa ämnen att ingå
Kosmetiska och hygieniska produkter får inte ha sådana
egenskaper att de vid normal eller rimlig förutsägbar
användning kan skada människors hälsa. Det finns ett flertal
ämnen och ämnesgrupper som inte får ingå i kosmetiska och
hygieniska produkter. Vilka ämnen och ämnesgrupper som
är förbjudna eller begränsade i användningen framgår av
Läkemedelsverkets föreskrifter.

Anmälningsplikt
Om ni tillverkar eller importerar en kosmetisk och hygienisk
produkt till Sverige gäller särskilda regler. Kontakta oss på
Miljöförvaltningen eller Läkemedelsverket för mer
information.

Detta gäller!
Fullständiga lagstiftningen finns på Läkemedelsverkets
hemsida, www.lakemedelsverket.se
Där kan du läsa Läkemedelsverkets föreskrifter om
kontroll av kosmetiska och hygieniska produkter samt
Läkemedelsverkets föreskrifter om förbud och
begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska
eller hygieniska produkter.
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