
 
 

 ההחקיקה בתחום הקוסמטיק

 איחוד האירופאיב
 

 דירתתשובות לשאלות הנשאלות ו מעודכן מידע כללי
 

 2017 אוגוסט
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בפרסום זה ניתנות תשובות לשאלות הנשאלות תדיר על ידי יצואנים לארה"ב ביחס לחוקים, 

 החקיקה(.  –תקנות, תקנים, ונהלים החלים על מוצרי קוסמטיקה )להלן 

בתשובות  םלות אלה בקצרה וכל מי שמעונייניאעקב מגבלות המקום, ניתנות התשובות לש

המצוינת  שחלקה מפורטות, מקיפות, יסודיות ומדויקות יותר מתבקשים לעיין בחקיקה המקורית

 במקומות שונים של פרסום זה, שרק היא הקובעת. 

ידי מכון הייצוא -במקרים של ספק וחוסר בהירות מומלץ להיוועץ בשרותי הייעוץ, המוענקים על

 התקינה.  בתחום

חשוב גם לציין, כי החקיקה מתעדכנת לעתים מזומנות ומן הראוי לעקוב אחר השינויים המוכנסים 

לחלק מהנושאים יש קישורים למסמכים של המסמך.  ים השוניםחלקב נמצאותהשאלות  בה.

 מקיפים יותר.

עדכן נשמח לקבל את הערות הקוראים ואת הצעותיהם לשיפורים בפרסום זה, שאותו נשתדל ל

 .מו לשינויים שיחולו בעתיד בחקיקהבתדירויות שיתאי
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השימוש בהתאם  בטיחות להערכת חדשהרכב של מוצר קוסמטי  להגשת הנחיות

 1223/2009 'מס יםקוסמטיה למוצרים החדש אירופיתה לתקנה

 

 כללי

 החלקים עם במגע ממוקמים להיות שנועדו ,חומרים של תערובות או חומרים הם קוסמטיים מוצרים

 עם הפה חלל וריריות השיניים עם או ,'(וכו, ציפורניים, שיער מערכת, האפידרמיס) האדם גוף של החיצוניים

 במצב אותם לשמור, עליהם להגן, שלהם המראה את לשנות, אותם לבשם, לניקוים בעיקר או ,בלעדי היבט

 .גוף ריחות את לתקן או, טוב

 התקנה עם אחד בקנה עולים מוצרים אלה אםאך ורק  מותרת האירופי בשוק אלה מוצרים של חופשית תנועה

  .1223/2009 'מס קוסמטיים למוצרים החדשה

 

 (Vigilance) שוק מעקב

 מוצר על אחראיה  האירופי האיחוד מתוך אדם של כתובת תהיה האירופי לשוק וקושהמקוסמטי  מוצר לכל

 .1223/2009 'מס בתקנה שנקבעו בכללים המוצרים של עמידתם את יבטיח זה אדם. זה

 ינהל ואה. לצרכן והמידע בטיחותו, המשתמש לבריאות הנוגעות בדרישותת המוצר עמיד יבטיח ואה, בפרט

 . ציבוריות לרשויות נגיששיהיה  מוצרה על מידע קובץ

: הקוסמטי המוצר את מספקים הם ולמי המפיצים את יזהו האחראים, מוצרה עקיבותאת  להבטיח מנת על

  .המפיצים לרשות הועמדה קוסמטי המוצר של מנה שבו המועד לאחר שנים שלוש של לתקופה

 . האספקה בשרשרת מעורבים שהיו האחרים האנשים כל על חל הדבר אותו

 המצב או  אתתקן ל כדי באמצעים ינקוט האחראי האדם, בדרישות מדוע אינונימצא כי ש מוצר של במקרה

בשוק  החברות מדינותהמשווקים בכל ה כלואת  תייצרהמ חברהליידע את הו מהשוק ת המוצרא אסוףל

 . צאמנ המוצר בו המשותף

 לנקוט רשאיות המוסמכות הלאומיות הרשויות, המתאימים האמצעים בכל נקוטי לא האחראי והאדםמידה ב

 . הדרושים חוקייםה באמצעים

 הרשות, המשתמש לבריאות רציני סיכון וותלה יכול ך נימצא שהואא ,תקנהה בדרישות עומדה מוצר םא

 של הזמינות את להגביל או( Recallמהשוק ) ףכדי שהמוצר ייאס האמצעים בכל נקוטת המוסמכת הלאומית

 . בשוק המוצר

 

 מסוימים לחומריםהגבלת השימוש בחומרים 

( Annex III) מוגבלים חומרים או( Annex II) אסורים חומרים של רשימה נותנים זו תקנה של הנספחים

 . קוסמטיים במוצריםבחומרים אלה  לשימוש יחסהתיב

( Annex V בהמוזכרים  אלהל פרט) משמרים חומרים(, Annex IV המוזכרים ב אלהפרט ל) םיממסוי םצבעי

 . אסוריםכן  גם( VI  Annexבהמוזכרים  אלהפרט ל) UVמסנני ו

 או ,(Mutagenicהגורמים לפגמים בעוברים ) ,ניםכמסרט מוכריםה בחומרים השימוש על אוסרת תקנהה

 של גבוהה רמה מספקתכמו כן התקנה  .חריגים במקרים מלבד(, CMR כ שסווג) רבייהה ים לתהליךרעיל

 . קוסמטייםה במוצרים ננו ל הקשור בשימוש בחוריובכ אדםה בריאות על הגנה
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  לצרכן מידע

, רי קיימאב באותיות כתוב מידע לשאת חייבים ותאריז או כליםמי. צרכןה להגנת תורם מוצרנכון של ה תיוג

 . לעין יטבהים ונרא הקריאל יםקל

 : התיוג יכלול

 האחראי האדם של וכתובתו רשום שם או שם ; 

 מיובאים למוצרים המוצא ארץ ; 

 האריזה בזמן התוכן של הנפח או המשקל ; 

 מתאימים בתנאים נשמריםה למוצריםשימוש ל התפוגה תאריך ; 

 מקצועי לשימוש קוסמטיקה למוצרי כולל, לשימוש זהירות אמצעי ; 

 קוסמטיה המוצר לזיהוי ההתייחסות או ייצורה של האצווה מספר ; 

 מוצרה ייצור תהליך במהלך והשתמש בה תערובת או חומר כל כלומר, מרכיביםה של הרשימה. 

 
 .  הקצה למשתמש זמין יהיה המוצר שבה למדינה בהתאם תיקבע המוצר בתיוג המידע של השפה

 

  חיים בבעלי ניסויים

 . חלופיות שיטות ידי על מוחלפים להיות חייבים חיים בבעלי ניסויים

 :עבור האירופי באיחוד חיים בבעלי ניסויים ביצוע על אוסרת התקנה

 מוגמרים מוצרים; 

 מרכיבים של שילובים או מרכיבים; 
 

 : של האירופי האיחוד של שוקל הכנסה על אוסרת גם התקנה

 חיים בבעלי ניסויים של הנושאהיא  תהסופי פורמולהה הםב מוצרים ; 

 חיים בבעלי ניסויים של הנושא היו אשר חומרים של שילובים או ,מרכיבים המכילים מוצרים . 

 

, הקלות בתחומים מסוימיםל להעניק וועדהמ לבקש רשאיותבשוק האירופי  החברות מדינות, חריגות בנסיבות

 להמע פולהחלי ניתן שלא רחב בשימוש מרכיב אם(, SCCS) הצרכן לבטיחות המדעית בוועדה צושנוע לאחר

 . רציניות חששות
 

  הוועדה הליך

 . קוסמטיים מוצריםל המתמדת הוועדה ידי על זרעילההחריגים  תוועדעל 

 

 (הקשרקונטקסט )

 והתיקונים האלי שהוכנסו הרבים תיקוניםה בשל EEC/  76/768 ההוראהמחליפה את  חדשה זו תקנה

 . 2013קף משנת ובת החדשה תקנהה. שנדרשו החדשים
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 (Nanomaterials) חלקיקים-מוצרים המכילים ננו

עבור מוצרי Article 16) מכיל גם מודול נפרד ) מוצרים קוסמטיים( למידע בנושאהאירופי )הפורטל  CPNP ה

 . חלקיקים-קוסמטיקה המכילים ננו

הוועדה המדעית מלבקש  הא עשויי, החלקיקי הננו נציבות האירופיות יש חששות לגבי הבטיחות שללאם 

 .( למוצר Risk Assessment) על בטיחות הצרכן לבצע הערכת סיכוניםהאחראית 

 אישור מפורש. ב ים, חייבחלקיקים -ננושהם , UVמסנני -, חומרים משמרים וצבעים

חייבים מוגבלים אחרת על ידי תקנת הקוסמטיקה יהיו  םאינשאחרים  חלקיקים-מוצרים המכילים ננו

 חששות.  יש וועדהלהערכת בטיחות מלאה ברמת האיחוד האירופית אם ב

" בסוגריים אחרי השם של NANOמרכיבים עם המילה "הברשימת  יםלהיות מתויג יםחייב חלקיקים-ננו

 (".NANOהחומר, למשל, "טיטניום דיאוקסיד )

 
 

על מנת להגביל את הכמות המותרת לחומר משמר  2017/1224 (EU) תקנהההוועדה האירופית פרסמה את 

 במוצרי קוסמטיקה לניגוב.  ,Methylisothiazolinone (MIT), CAS '2682-204 מתילייזהיאזולינון

 (http://eur-lex.europa.eu/TodayOJ) .  , במוצרי ניגוב בלבד0.0015%-ל  0.01%-מגבלת השימור שונתה מ 

 
 הערה חשובה

בתוך האיחוד המתגורר חוקית אדם מונה  םעבורשרק מוצרי קוסמטיקה האירופי שוק כניס לניתן לה

 . "תאחראיהישות הבתור "משפטי והמוגדר באופן האירופי 

 .וברור את התחייבויותיפן ובאמתארת ושת זיהוי מדויק של האחראי דורתקנת הקוסמטיקה החדשה 

שנבעה  רצינית הבלתי רצוי התופעעל כל הרשויות הלאומיות את יהיה מחויב ליידע  - ת"אחראי "הישות

המגיע ממשתמשים, אנשי מקצוע בתחום מסוג זה ו מידע פאסי. הרשויות כתוצאה מהשימוש במוצר

  לשתף את המידע עם מדינות אחרות באיחוד האירופי. בריאות, ואחרים. הם יחויבוה

 

 נאותיםייצור  תנאיי

על פי גם קודמת, ונשארת ההוראה ה מאז ומתמיד דרישה חובה תחתהיו ( GMP) תנאיי הייצור הנאותים

 . החדשה התקנה

ואת  Harmonized Standard ,EN ISO 22716: 2007)) הרמוניהלתקן  ההבדל העיקרי הוא ההתייחסות

 של הרגולציה המוצעות על ידי תאימות.  GMPדרישות  חזקת ההתאמה של

 .לדרישות התקןלהיות לפחות שווה  כהשלך צרי GMP ה תקן חובה, מערכת אינו EN ISO 22716 ש למרות

 

 

 תהליך הגשת המוצר

 ביעילות תושלם שלך הקוסמטי המוצר ל( שSafety Assessment) הבטיחות שהערכת להבטיח מנת על

 יש, 1223/2009 המספרש האירופי האיחוד של קוסמטיקה למוצרי החדשה התקנה של לדרישות ובהתאם

 . לסקירה הבטיחות למעריך ל"הנ התקנה של A חלק, I לנספח בהתאם המידע את להערכה להגיש

http://eur-lex.europa.eu/TodayOJ
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 תיאור גם להגיש יש. במלואו שיושלם( ITA) הגשה טופס גבי על המלא הכימי ההרכב את גם יכלול המידע

 .במוצר השימוש של ומפורט ברור

 

 מה על תיאורי תקציר לספק ונועדו 1223/2009 התקנה של ההדרכה חוברת על מבוססות בהמשך הדרישות

 לעמוד שלא עשוי המוצר, מספק אינו או זמין אינו הנדרש והמידע במקרה. הבטיחות לסוקר להגיש שיש

 .יסופק שהמידע למועד עד 1223/2009התקנה  של הבטיחות בדרישות

 

 המוצר של ההערכה את חוקי באופן להשלים אפשרות תהיה לא, מההגשה מושמט שלהלן והמידע במקרה

 . 1223/2009 קוסמטי למוצר האירופי האיחוד תקנת של לדרישות בהתאם

 בחשבון לקחת שיש לסוקר הנוסף המידע את לספק שאחראי מי על יותר גדולה חובה מציבה החדשה התקנה

 . ההערכה בעת

 . אפשרית תהיה לא החדשה ברגולציה העמידה, זה מידע ללא

 היו המידע דרישות, 2013 עד משפטית מבחינה חייבה אשר, EEC/  76/768 הקודמת הקוסמטיקה תקנת תחת

 . מחמירות פחות

 הנדרש המידע שכל להבטיח כדי שלהם הספקים עם לוודא( יצרן, יבואן, מפיץ) שאחראי מי כי הכרחי זה לכן

 .זמין יהיה
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 Product Safety CommissionConsumer  – CPSAתקציר המידע הנדרש עבור ה 

 

 מידע איכותי וכמותי על ההרכב של המוצר הקוסמטי .1

 שם המרכיב 

  מספר הChemical Abstracts Service - CAS של המרכיב 

 מספר ה European Inventory of Existing Chemical Substances- EINECS של המרכיב 

 תפקידו בפורמולה 

 האחוז שלו בפורמולה 

 סופי פעיל ריכוז 

 

2. Material Safety Data Sheet  - MSDS היצרן ידי על שימוש בו שנעשה ספציפי גלם חומר כל לש 

 .ויתקבל לא מהאינטרנט ושהורד כלליים או דומים גלם חומרי של MSDS. ייצור תהליך במהלך

 

 :הבאים לזיהומים התייחסות עם גלם חומר כל של מלא טוהר מפרט/  מעבדה בדיקת תעודת .3

 הדברה חומרי 

 כבדות מתכות  

 סיםיממ שאיריות  

 מונומרים שאיריות  

 Glycol Ethers 

 EU-26  

 GMO  

 CMR / Prop-65 

 BSE / TSE  

 
 . אתריים שמנים/  טעמים/  לניחוחות יותאלרג הצהרת  .4

 ( הקוסמטיקל האירופי האיחוד תתקנ של 7 יקוןהמופיעים בת אלרגניםה 26 מ אחד כל של ריכוזה טוריפ    

      (th
 amendment of EU Cosmetics Regulation7) 

 
 לקוד בהתאם טעם/  ניחוח לכל IFRA( International Fragrance Association) של אישורתעודת  .5

 .קוסמטי מוצר של קטגוריה בכל התאמתו ואת( יותר עדכנית מהדורה או th47 תיקון) IFRA של האחרון

 

 :של מיקרוביולוגים מפרטים .6

 הגלם חומרי  

 מוגמר קוסמטי מוצר 

http://www.cas.org/news/media-releases/new-acs-international-office-in-beijing


 
 
 
 

7 
 

 
 הסיבה או המוגמר קוסמטיה המוצר של( Challenge testing) השימור חומרי יעילות של תוצאות .7

 .של חומרי שימור נחיצותם לאי המדעית

 

 . המוגמר קוסמטי המוצר של כימיים/  פיסיקליים מאפיינים .8

 פיסיקלי מצב  

 pH ונתון  % בºC  

 ב צמיגותºC  

 דליקות 

 ריח  

 גוון 

 לצרכים בהתאם אחר או, (וכו אבקה תרסיס, קרם, תחליב, תרחף, אמולסיה) תערובת של הסוג 

 .ספציפיים

 
. הקוסמטי המוצר של וההובלה לאחסון ורלוונטיים המתאימים המוצר יציבות בדיקת חקר תוצאות .9

 .והצדקתה הפתיח לאחרבמוצר  השימוש תקופת

 

 חומר של למאפיינים הרלוונטיים והאריזה הקוסמטי המוצר של יציבות/  תאימות בדיקת תוצאות  .10

 .האריזה

 

 אריזה חומר על מידע  .11

 האריזה עשויה ממנו חומרה מה 

 ממוחזרים מחומרים עשויה האריזה או חדש מחומר עשויה האריזה האם   

 חומרים הגורמים לרעילות  או גנטיות מוטציות גורמי חומרי, מסרטנים חומרים מכילה האריזה האם

  (Reprotoxins) תהליך ההפריה

 כבדות מתכות תכולת גבולות על נתונים   

 ה מספר את רשום, כן אם - צבעים מכילה האריזה האם CAS ,ה ומספר הכימי השם CI שלו  

 חומרים הם מה, כן אם? למוצר מהאריזה לעבור/  לנדוד שיכולים באריזה חומרים קיום על ידוע האם 

  ריכוזם ומה אלה

 רשימת עם אחד בקנה עולה זה והאם מזון עם למגע מאושרים מחומרים עשויה האריזה האם 

 Food Packaging Contact List CFR 21, 178.3297 האמריקאית ברגולציה מזון לאריזת החומרים

 אנא  EC regulation on Food contact materials מזון עם במגע חומרים על האירופית הרגולציה או

 . הצהרה ספק

 בדיקות מעבדה(. האריזה תאימות מחקרי של תוצאות( 
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 .קוסמטי המוצר או הגלם בחומר( Nano-materials) ננו בחומרי של נוכחות על הצהרה .12

 

 רציניות רצויות בלתי ותופעות רצויה בלתי השפעה כל על הרהצה (:Cosmovigilence) קוסמטית ערנות .13

 האירועים כל על מלא תיאור לספקש י. מוכר שאתה זהה הרכב בעלי מוצרים או זה מוצר על שדווחו

 .לספק הידועים דומים בהרכבים אלה על או זה קוסמטי מוצר על שדווחו

 

 מחקרים, חיים בבעלי או אדם בבני מחקרים על נוספים נתונים כל לספק יש - קוסמטי המוצר על מידע .14

 .בשימוש מוצר על צרכנים נתוני או( , Patch Test) לעור אלרגיה בדיקות, וקליניים קליניים טרום

 

( - (PIP - Product Information Pack המוצר על המידע שחבילת דורשות האירופי האיחוד תקנותחשוב: 

 .האירופי האיחוד בתוך שצוינה בכתובתהרשויות  לעיון נגישה הזמן כל להיות
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  Pack InformationProduct  –IP P ת המידעלחביל הנדרש המידע

 

 המוצר של וכמותי איכותי הרכב  

 הגלם חומרי של ומיקרוביולוגיים כימיים, לייםאפיזיק מפרטים  

 חומרים בטיחות גיליון (MSDS )הגלם חומרי של  

 דרישות את התואמת הייצור שיטת GMP (נאותות ייצור שיטות ) 

 הערכת יציבות בדיקות של תוצאות הכוללים, הסופי והמוצר הגלם לחומרי ותעודות בדיקה דוחות 

 להערכה האחראי מוסמך אדם של וכתובת שם עם, בטיחות

 הנטענת ההשפעה של והוכחה רצויות בלתי השפעה על נתונים (Claims ) 

o הייצור מקום של רישום  

o הרעלים למרכז הודעה 

 

 הערה

אצל נציג אירופאי מוסמך על המוצרים את חבילת המידע  החזיקכדי לשמור על סודיות הנתונים ניתן ל

(Authorized European Representativeתמורת תשלום חודשי ). 
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  האירופי האיחוד של קוסמטיתה תאימותבנושא ה נפוצות שאלות

 

 ? האירופי באיחוד קוסמטיקה מוצרי של התאימות את מסדיר חוק איזה .1

 מלא באופן ישים להיות הפך וזה, 2009 נובמבר 30 ביום פורסםש EC/  1223/2009 תקנה קוסמטיקתה

 הנתנ האירופיות הנציבות .EEC/  76/768 ההוראה, הקודם החוק ף אתוהחל 2013 יוליל 11ה מ החל

 . החדש חוקאים את עצמה ללהת כדי שנים 4 כ של חסד תקופת הקוסמטיקה לתעשיית

 

 ? האחראי האדם הוא מי .2

" אחראיה אדםה" להיות ונועדש תטבעי או תמשפטי ישותארם כתובת של בויש עש קוסמטיקה מוצרי רק

 המוצר של התאימותאת  מבטיחהה הישות הוא האחראי האדם .האירופי האיחוד בשוק םלהציב ניתן

 . EC 1223/2009/ האירופית תקנה, החוק של הדרישות עם האירופי לשוקכנס שהו קוסמטי

 

 האדם האחראי

 הפרו( הייתה פחות מוגדרת תחת הדירקטיבה הקודמת והוא עכשיו שRPההגדרה של "האדם האחראי" )

 .החדשה תקנהההרבה תחת ב

  את זהותו של "האדם האחראי". קובעיםכברירת מחדל, היצרן או היבואן 

 אחראי.האדם הלהיות גם בתנאים מסוימים יכול  EUהמפיץ בתוך 

ִתָב.המנדט בקשה וקבלה ה  למנות נציג מורשה יש לבצע בכְּ

 אחראי כוללות:האדם החובותיו של 

 להבטיח בטיחות ותאימות כללית של המוצר הקוסמטי 

  למוצרים באמצעות פורטל ההודעותעדה המרכזית על וול להודיע 

 ומלא מעודכןודא שקובץ נתוני המוצר לו 

 בטיחות הושלמההודא כי בדיקת לו (Safety Assessment) 

 ונאייצור  לילכלציית ל( תGMP) 

 בבעלי חיים ניסוייםתקנה של הודא תאימות עם לו 

  נכוןמדויק ו שהסימון יהיהלשמור 

 םלטיעוניהוכחות שקיימות ודא לו (Claims) 

  ננו חומרי של נוכחות עללהודיע 

  והמפיציםשרשרת האספקה ברור של זיהוי  

 ( שיתוף פעולה עם הרשויות המוסמכותCA) 

 קוסמטיקה הת מעקב אחר עמידה בתקנ 

  חמורותול השפעות בלתי רצויות השפעות רציניות עלנהל את כל האירועים המדווחים 
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 ? (Safety Assessor) הבטיחות מעריך הוא מי .3

 .של המוצר הקוסמטי הבטיחות ח הערכת"דו בצע אתלמוסמכת ה הטכנית הישות הוא בטיחותהמעריך 

 רשותואדם שב" למשל כמו ספציפי מקצועי פרופילבעל  להיות חייב בטיחותהמעריך לפי התקנות, 

 חוםבת ומעשי תיאורטי מחקר של באוניברסיטה קורס השלמת על מוענקים לייםאפורמ כישורים

 המדינ ידי על ערך כשווה המוכר קורסבוגר  או, דומה התמחות או רפואה, טוקסיקולוגיהה, תוקחורה

 ".  חברה

 

 ?(Safety Assessment Report) הבטיחות הערכת ח"דו מהו .4

 ומרכיביו קוסמטי מוצר של הטכני התיעוד של תיאורטי טוקסיקולוגי ניתוח הוא הבטיחות הערכת ח"דו

 . לצרכן המוצר לבטיחות הקשור בכל

 

 ?  (-PIF Product Information File) מוצר על מידע קובץ מהו .5

 מוצרה של הטכני התיעוד כל אתבתוכו  אוסף, " הטכני הקובץ" כגם  ידועה( PIF) מוצרה על מידעה קובץ

 . EC 1223/2009/ תקנה, קוסמטיקה מוצרי על החלות האירופי החוק דרישות לפי ומרכיביו קוסמטיה

 

 ? האירופי באיחוד קוסמטי מוצר ה שלגדרהה מהי  .6

 האדם גוף של החיצוניים החלקים עם במגע להיות השנועד תערובת או חומר כל פירושו" קוסמטי מוצר

 השיניים עם או( חיצוניים מין ואברי ייםשפת, ציפורניים, שיערה מערכת, האפידרמיס -העור העליון )

, עליהם להגן, שלהם המראה את לשנות, םמבש, ללניקוים בעיקר או תבלעדי מטרה עם הפה חלל וריריות

 . "גוף ריחות את לתקן או, טוב במצב אותם לשמור

 

 ? קוסמטי מוצר של כמותיהו האיכותי רכבהה הוא מה  .7

 כל של האחוז ואת המרכיבים כל של הרשימה היא קוסמטי מוצרשל ( Q & Q) כמותיהו האיכותיהרכב ה

מינוח ה) INCI ה שם, יסחרמ שמם ידי על מזוהים להיות חייבים המרכיבים .המוגמר במוצר מרכיב

 . שלו CAS ה מספר(, קוסמטי מרכיבשל הבינלאומי 

 

 ?(Cosmetic Claim) קוסמטית טענה מהי .8

 התווית על שהוזכרו קוסמטי מוצר שלתכונות  או לאפקטים הקשור בכל תביעה כל היא קוסמטית טענה

 . ומגזינים, אינטרנט אתר, עלון, למשל - אחר ישיווק חומר כל או המוצר של

 

 ? באירופה קוסמטימוצר ל טענותהקריטריונים ל םמה ה .9

 טענותל םקריטריוניאת ה 2013, ביולי 10 -ב  EC / 655/2013ת ותקנב פרסמה האירופיות הנציבות

 למוצר הקשור בכל שנעשתה תביעה שכל משותפיםה קריטריוניםה ששת את המזכירנה קהת. קוסמטית

, בעובדות ךתמנ, ותתיאמ , חוקה לדרישות התאמה: ד בהםומלע חייבים האירופי לשוקכנס שהו קוסמטי

 . ההחלטותמקבלי   עהיידו, הגינות, היושר
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 ? מואצת יציבות בדיקת היא מה .10

 ישמור המוצר זמן כמה לזהות שנועדה מעבדה בדיקת היא קוסמטי מוצר של המואצת היציבות בדיקת

 ביותר הנפוץ הפרוטוקול .המוצר לאופי בהתאם להשתנות עשוי הבדיקה של הפרוטוקול על תכונותיו.

, נמוכות טמפרטורות כגון, שונים סביבתיים בתנאים ונחמ המוצר בהש חודשים 3 של בדיקה תקופת כולל

 . יובש/  לחות, חושך/  אור נאיבת, טמפרטורת החדר או גבוהות

 

 ? ( Challenge Test) האתגר בדיקת איה מה .11

 חומרה של האפקטיביות את לזהות נועדה היעילות מבחןכ גם הידוע קוסמטי מוצר של האתגר בדיקת

 את" לנקות" המוצר של יכולתו אימותל מיקרוביולוגית סביבה עם המוצר את יאתגר המבחן .משמרה

 חיידקים של התפתחותם הכימי אשר אינו מאפשר  אופיים בשל קוסמטייםה מהמוצרים חלק. עצמו

 . אתגרה בדיקתב לעמוד צריכים ינםא

 

 ? ( Compatibility Test)  התאימות מבחן מהו .12

הראשונית  והאריזה רכב המוצר הקוסמטיה בין לתאימות מתייחסת קוסמטי מוצר של התאימות בדיקת

 היציבות לבדיקת במקבילהמבחן את  להפעיל ניתן .ההרכב עם ישיר במגע באש האריזה חומר, שלו

 .  תפיוסה תןבאריז ממוקמות שהדגימות ובלבד המואצת

 

 ? ( Patch Testמדבקה )ה בדיקת היא מה .13

 שימוש ייבתנא קוסמטי מוצר של הגירוי פוטנציאל את להעריך נועדה קוסמטי מוצר של מדבקהה בדיקת

 .סביר באופןא מומלצים שניתן לצפות מראש ל שימוש ייובתנא רגילים

  

 ?  גלם חומרי מפרטי מהם .14

בהיבטים  האירופי האיחודהתקנות של  בדרישותצורך וידוי עמידתם ל דרושים הגלם חומרימפרטי 

, יםעובש, שמרים) םימיקרוביולוגיה םמפרטיב...(,  צמיגות, ריח, צבע, pH, כגון)הכימיים והפיזיקאליים 

 . ם טוקסיקולוגיםומפרטי (מיקרוביאלית הספיר

 

 ?  הגלם חומרי מפרטי למצוא יכול אני איפה .15

 תעודת) CoA(, חומרים בטיחות גיליון) MSDS כגון שונים במסמכים למצוא ניתן גלם חומרי מפרטי

 .הגלם חומר ספק ידי על שהונפקו( יםטכני נתונים גיליון) TDS(, בטיחות גיליון) SDS(, אנליזה מעבדתית

 

 


