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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 344/2013

2013/EES/64/30

frá 4. apríl 2013
um breytingu á II., III., V. og VI. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1223/2009 um snyrtivörur (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

gefinn er kostur á að fara að reglugerð (EB) nr. 1223/2009
fyrir 11. júlí 2013 í stað tilskipunar 76/768/EBE er því
nauðsynlegt að breyta einnig viðaukunum við reglugerð
(EB) nr. 1223/2009 í því skyni að tryggja öfluga vernd
fyrir heilbrigði almennings.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins,
4)

Með sumum breytinganna á viðaukunum við tilskipun
76/768/EBE voru þessir viðaukar einnig lagaðir að
tæknilegum og vísindalegum framförum jafnframt því að
veita vernd fyrir heilbrigði almennings. Þar af leiðandi
eru viðaukarnir við tilskipun 76/768/EBE nú betur lagaðir
að tækni- og vísindaframförum en þeir við reglugerð
(EB) nr. 1223/2009. Því er nauðsynlegt að innleiða
þessar breytingar einnig í viðaukana við reglugerð (EB)
nr. 1223/2009.

5)

Í sumum tilvikum hafa efnin ekki verið færð inn í
alþjóðlega viðurkennt flokkunarkerfi, t.d. alþjóðlega
nafnakerfið fyrir innihaldsefni snyrtivara. Þau eru þó
auðkennd með ilmefnaheiti sínu. Því er nauðsynlegt að
tilgreina ilmefnaheitin í c-dálki III. viðauka (heiti í skrá
yfir almenn heiti innihaldsefna)

6)

Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 1223/2009 til
samræmis við það.

7)

Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um snyrtivörur.

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1223/2009 frá 30. nóvember 2009 um snyrtivörur (1),
einkum 1. og 2. mgr. 31. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

2)

3)

Reglugerð (EB) nr. 1223/2009 gildir frá 11. júlí 2013
og kemur í stað tilskipunar ráðsins 76/768/EBE frá
27. júlí 1976 um samræmingu laga aðildarríkjanna um
snyrtivörur (2). Til að tryggja snurðulausa umbreytingu
skal atvinnurekendum þó heimilt að setja snyrtivörur á
markað sem eru í samræmi við ákvæði reglugerðar (EB)
nr. 1223/2009 fyrir gildistökudag þeirrar reglugerðar.

Í viðaukum við reglugerð (EB) nr. 1223/2009
endurspeglast framfarir á svíði vísinda þegar tillagan að
þeirri reglugerð var samþykkt af framkvæmdastjórninni
5. febrúar 2008. Síðan þá hefur viðaukunum við tilskipun
76/768/EBE verið breytt nokkrum sinnum.

Nokkrum breytinganna á viðaukunum við tilskipun
76/768/EBE var ætlað að ráða bót á hugsanlegri áhættu
sem steðjar að heilbrigði manna og því voru með þeim
innleiddar nauðsynlegar ráðstafanir til að vernda heilbrigði
almennings. Vegna lagalegs skýrleika og sökum þess að

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 114, 24.4.2013, bls. 1. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 195/2013 frá 8. nóvember
2013 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 342, 22.12.2009, bls. 59.
2
( ) Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 169.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Ákvæðum II., III., V. og VI. viðauka við reglugerð (EB)
nr. 1223/2009 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa
reglugerð.
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2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 11. júlí 2013.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 4. apríl 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

___________
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VIÐAUKI
1) Ákvæðum II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 er breytt sem hér segir:
a) Í stað færslunnar fyrir tilvísunarnúmer 167 komi eftirfarandi:

„167

4-amínóbensósýra og esterar hennar, með óbundinn amínóhóp 150-13-0

205-753-0“

b) Í stað færslunnar fyrir tilvísunarnúmer 450 komi eftirfarandi:

„450

Ilmkjarnaolíur úr sítrónujárnurt (Lippia citriodora Kunth.) og 8024-12-2
afleiður, aðrar en hreinar, þegar þær eru notaðar sem ilmefni.

285-515-0“

c) Í stað færslunnar fyrir tilvísunarnúmer 1136 komi eftirfarandi:

„1136

Safi úr Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch (perúbalsam, 8007-00-9
óunnið), þegar hann er notaður sem ilmefni.

232-352-8“

d) Færslur fyrir eftirfarandi tilvísunarnúmer bætast við:

„1329

(4-[(4-amínófenýl)(4-imínósýklóhexa-2,5-díen-1-ýlíden)
3248-93metýl]-o-tólúidín og hýdróklóríðsalt þess (Basic Violet 14, CI 9/632-99-5
42510), við notkun í hárlitunarvörur
(HCl)

221-8322/211-189-6
(HCl)

1330

4-(2,4-díhýdroxýfenýlasó)bensensúlfónsýra og natríumsalt
hennar (Acid Orange 6, CI 14270), við notkun í
hárlitunarvörur

2050-342/547-57-9
(Na)

218-0870/208-924-8
(Na)

1331

3-hýdroxý-4-(fenýlasó)-2-naftósýra og kalsíumsalt hennar
(Pigment Red 64:1, CI 15800), við notkun í hárlitunarvörur

27757-795/6371-76-2
(Ca)

248-6380/228-899-7
(Ca)

1332

2-(6-hýdroxý-3-oxó-(3H)xanten-9-ýl)bensósýra,
flúrskinslausn og dínatríumsalt hennar (Acid Yellow 73
natríumsalt, CI 45350), við notkun í hárlitunarvörur

2321-075/518-47-8
(Na)

219-0318/208-253-0
(Na)

1333

4′,5′-díbróm-3′,6′-díhýdroxýspíró[ísóbensófúran-1(3H),9′[9H]xanten]-3-ón; 4′,5′-díbrómflúrskinslausn; (Solvent
Red 72) og dínatríumsalt þess (CI 45370), við notkun í
hárlitunarvörur

596-032/4372-02-5
(Na)

209-8760/224-468-2
(Na)

1334

2-(3,6-díhýdroxý-2,4,5,7-tetrabrómóxanten-9-ýl)bensósýra;
flúrskinslausn, 2′,4′,5′,7′-tetrabrómó-; (Solvent Red 43),
dínatríumsalt hennar (Acid Red 87, CI 45380) og álsalt
hennar (Pigment Red 90:1 álsetlitarefni), við notkun í
hárlitunarvörur

15086-949/17372-87-1
(Na)/1587639-8 (Al)

239-1383/241-409-6
(Na)/240-0057 (Al)

1335

Xantýlíum, 9-(2-karboxýfenýl)-3-((2-metýlfenýl)amínó)-6((2-metýl-4-súlfófenýl)amínó)-, tvíjón og natríumsalt þess
(Acid Violet 9, CI 45190), við notkun í hárlitunarvörur

10213-953/6252-76-2
(Na)

— /228-377-9
(Na)

1336

3′,6′-díhýdroxý-4′,5′-díjoðspíro[ísóbensófúran-1(3H),9′-[9H]
xanten]-3-ón; (Solvent Red 73) og natríumsalt þess (Acid
Red 95, CI 45425), við notkun í hárlitunarvörur

38577-97254-0108/33239-19-9 7/251-419-2
(Na)
(Na)

1337

2′,4′,5′,7′-tetrajoðflúrskinslausn, dínatríumsalt hennar (Acid
Red 51, CI 45430) og álsalt hennar (Pigment Red 90;172
álsetlitarefni), við notkun í hárlitunarvörur

15905-325/16423-68-0
(Na)/1222778-0 (Al)

240-0460/240-474-8
(Na)/235-4404 (Al)
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1338

1-hýdroxý-2,4-díamínóbensen (2,4 díamínófenól) og
95-86-3/137díhýdrónatríumsölt þess (2,4-díamínófenól HCl), við notkun í 09-7 (HCl)
hárlitunarvörur

202-4594/205-279-4
(HCl)

1339

1,4-díhýdroxybensen (hýdrókínón), að undanskilinni færslu
14 í III. viðauka

123-31-9

204-617-8

1340

[4-[[4-anilínó-1-naftýl][4-(dímentýlamínó)fenýl]metýlen]
sýklóhexa-2,5-díen-1-ýlíden]dímetýlammóníumklóríð (Basic
Blue 26, CI 44045), við notkun í hárlitunarvörur

2580-56-5

219-943-6

1341

Dínatríum-3-[(2,4-dímetýl-5-súlfónatófenýl)asó]-4hýdroxýnaftalín-1-súlfónat (Ponceau SX, CI 14700), við
notkun í hárlitunarvörur

4548-53-2

224-909-9

1342

Trínatríumtris[5,6-díhýdró-5-(hýdroxýimínó)-6-oxonaftalín-2- 19381-50-1
súlfónató(2-)-N5,O6]ferrat(3-), (Acid Green 1, CI10020), við
notkun í hárlitunarvörur

243-010-2

1343

4-(fenýlasó)resorsínól (Solvent Orange 1, CI 11920) og sölt
þess, við notkun í hárlitunarvörur

2051-85-6

218-131-9

1344

4-[(4-etoxýfenýl)asó]naftól (Solvent Red 3, CI 12010) og sölt 6535-42-8
þess, við notkun í hárlitunarvörur

229-439-8

1345

1-[(2-klór-4-nítrófenýl)asó]-2-naftól (Pigment Red 4, CI
12085) og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

2814-77-9

220-562-2

1346

3-hýdroxý-N-(o-tólýl)-4-[(2,4,5-tríklórfenýl)asó]naftalín-2karboxamíð (Pigment Red 112, CI 12370) og sölt þess, við
notkun í hárlitunarvörur

6535-46-2

229-440-3

1347

N-(5-klór-2,4-dímetoxýfenýl)-4-[[5-[(díetýlamínó)súlfónýl]2-metoxýfenýl)]asó]-3-hýdroxýnaftalín-2-karboxamíð
(Pigment Red 5, CI 12490) og sölt þess, við notkun í
hárlitunarvörur

6410-41-9

229-107-2

1348

Dínatríum-4-[(5-klór-4-metýl-2-súlfónatófenýl)asó]-3hýdroxý-2-naftóat (Pigment Red 48, CI 15865), við notkun í
hárlitunarvörur

3564-21-4

222-642-2

1349

Kalsíum 3-hýdroxý-4-[(1-súlfónató-2-naftýl)asó]-2-naftóat
(Pigment Red 63:1, CI 15880), við notkun í hárlitunarvörur

6417-83-0

229-142-3

1350

Trínatríum-3-hýdroxý-4-(4´-súlfónatónaftýlasó)naftalín2,7-dísúlfónat (Acid Red 27, CI 16185), við notkun í
hárlitunarvörur

915-67-3

213-022-2

1351

2,2’-[(3,3’-díklór[1,1’-bífenýl]-4,4’-díýl)bis(asó)]bis[N(2,4-dímetýlfenýl)-3-oxóbútýramíð] (Pigment Yellow 13, CI
21100), við notkun í hárlitunarvörur

5102-83-0

225-822-9

1352

2,2′-[sýklóhexýlídenbis[(2-metýl-4,1-fenýlen)asó]]bis[4sýklóhexýfenól] (Solvent Yellow 29, CI 21230), við notkun í
hárlitunarvörur

6706-82-7

229-754-0

1353

1-((4-fenýlasó)fenýlasó)-2-naftól (Solvent Red 23, CI 26100), 85-86-9
við notkun í hárlitunarvörur

201-638-4

1354

Tetranatríum-6-amínó-4-hýdroxý-3-[[7-súlfónató-4-[(42118-39-0
súlfónatófenýl)asó]-1-naftýl]asó]naftalín-2,7-dísúlfónat (Food
Black 2, CI 27755), við notkun í hárlitunarvörur

218-326-9
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1355

Etanamíníum, N-(4-((4-(díetýlamínó)fenýl)(2,4-dísúlfófenýl)
metýlen)-2,5-sýklóhexadíen-1-ýlíden)-N-etýl-, hýdroxíð,
tvíjón, natríumsalt (Acid Blue 1, CI 42045), við notkun í
hárlitunarvörur

129-17-9

204-934-1

1356

Etanamíníum, N-(4-((4-(díetýlamínó)fenýl)(5-hýdroxý-2,4dísúlfófenýl)metýlen)-2,5-sýklóhexadíen-1-ýlíden)-N-etýl-,
hýdroxíð, tvíjón, kalsíumsalt (2:1) (Acid Blue 3, CI 42051),
við notkun í hárlitunarvörur

3536-49-0

222-573-8

1357

Bensenmetanamín, N-etýl-N-(4-((4-(etýl((3-súlfófenýl)
metýl)amínó)fenýl)(4-hýdroxý-2-súlfófenýl) metýlen)2,5-sýklóhexadíen-1-ýlíden)-3-súlfó-, hýdroxíð, tvíjón,
dínatríumsalt (Fast Green FCF, CI 42053), við notkun í
hárlitunarvörur

2353-45-9

219-091-5

1358

1,3-ísóbensófúrandíón, myndefni með metýlkínólíni og
kínólíni (Solvent Yellow 33, CI 47000), við notkun í
hárlitunarvörur

8003-22-3

232-318-2

1359

Nígrósín (CI 50420), við notkun í hárlitunarvörur

8005-03-6

—

1360

8,18-díklór-5,15-díetýl-5,15-díhýdródíindóló[3,2-b:3′,2′-m]
trífenódíoxasín (Pigment Violet 23, CI 51319), við notkun í
hárlitunarvörur

6358-30-1

228-767-9

1361

1,2 díhýdroxýantrakínón (Acid Red 83, CI 58000), við notkun 72-48-0
í hárlitunarvörur

200-782-5

1362

Trínatríum 8-hýdroxýpýren-1,3,6-trísúlfónat (Solvent Green
7, CI 59040), við notkun í hárlitunarvörur

6358-69-6

228-783-6

1363

1- hýdroxý-4-(p-tólúidínó)antrakínón (Solvent Violet 13, CI
60725), við notkun í hárlitunarvörur

81-48-1

201-353-5

1364

1,4-bis(p-tólúamínó)antrakínón (Solvent Green 3, CI 61565),
við notkun í hárlitunarvörur

128-80-3

204-909-5

1365

6-klór-2-(6-klór-4-metýl-3-oxóbensó[b]þíen-2(3H)-ýlíden)4-metýlbensó[b]þíófen-3(2H)-ón (VAT Red 1, CI 73360), við
notkun í hárlitunarvörur

2379-74-0

219-163-6

1366

5,12-díhýdrókínó[2,3-b]akridín-7,14-díón (Pigment Violet 19, 1047-16-1
CI 73900), við notkun í hárlitunarvörur

213-879-2

1367

(29H,31H-þalósýanínató(2-)-N29,N30,N31,N32)kopar (Pigment
Blue 15, CI 74160), við notkun í hárlitunarvörur

147-14-8

205-685-1

1368

Dínatríum [29H,31H-þalósýaníndísúlfónató(4-)N29,N30,N31,N32)kúprat(2-) (Direct Blue 86, CI 74180), við
notkun í hárlitunarvörur

1330-38-7

215-537-8

1369

Pólýklórkoparþalósýanín (Pigment Green 7, CI 74260), við
notkun í hárlitunarvörur

1328-53-6

215-524-7

1370

Díetýlenglýkól (DEG), sjá 2,2′-oxýdíetanól í III. viðauka
varðandi snefilmagn

111-46-6

203-872-2

1371

Fýtónadíon [INCI]/ fýtómenadíón [INN]

84-80-0/
81818-54-4

201-5642/279-833-9

1372

2-amínófenól (o-amínófenól; CI 76520) og sölt þess

95-556/67845-798/51-19-4

202-4311/267-335-4“

„8

N-setnar afleiður
p-fenýlendíamíns
og sölt þeirra,
N-setnar afleiður
o-fenýlendíamíns(1),
að undanskildum þeim
afleiðum sem skráðar
eru annars staðar í
þessum viðauka og
með tilvísunarnúmer
1309, 1311 og 1312 í
II. viðauka

a) Í stað færslnanna varðandi tilvísunarnúmerin 8, 9 og 10 komi eftirfarandi:

2) Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 er breytt sem hér segir:

Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunar
vörum

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun í
hár ekki fara yfir 3%, reiknaður
sem óbundinn basi.

Að því er varðar a- og b-lið:

b) Notkun í atvinnuskyni

a) Til almennrar notkunar
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Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

„Eingöngu til nota í atvinnuskyni.

Blöndunarhlutfallið.

b) Prenta skal á merkimiðann:

Notist ekki til að lita augnhár eða augabrúnir“

Inniheldur fenýlendíamín.

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
„
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

a) Prenta skal á merkimiðann:
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8a

p-fenýlendíamín og
sölt þess

p-fenýlen
díamínsúlfat

106-503/624-180/16245p-fenýlendíamín 77-5
HCl,

p-fenýlen
díamín,
203-4047/210-8349/240-357-1

Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunar
vörum

a) Til almennrar notkunar

Notist ekki til að lita augnhár eða
augabrúnir.“

Inniheldur fenýlendíamín.

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
„
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

a) Prenta skal á merkimiðann:

Notið viðeigandi hlífðarhanska“

Inniheldur fenýlendíamín.

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:
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9

Metýlfenýlendíamín,
N-setnar afleiður
og sölt þeirra2, að
undanskildum efnum
með tilvísunarnúmer
9a í þessum viðauka
og efnum með
tilvísunarnúmer 364,
1310 og 1313 í II.
viðauka
Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunar
vörum

a) Til almennrar notkunar

Að því er varðar a- og b-lið:
Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár ekki fara yfir
2%, reiknaður sem óbundinn
basi.

b) Notkun í atvinnuskyni

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
„
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

a) Prenta skal á merkimiðann:

Notið viðeigandi hlífðarhanska.“

Inniheldur fenýlendíamín.

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

„Eingöngu til nota í atvinnuskyni.

Blöndunarhlutfallið.

b) Prenta á á merkimiðann:

Nr. 64/278
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9a

Tólúen-2,5-díamín og
sölt þess

Tólúen-2,5díamínsúlfat

Tólúen-2,5díamín

95-70-5/615- 202-44250-9
1/210-431-8

Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunar
vörum

a) Til almennrar notkunar

Að því er varðar a- og b-lið:
Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár ekki fara yfir
5%, reiknaður sem óbundinn
basi.

b) Notkun í atvinnuskyni

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

a) Prenta skal á merkimiðann:

Notið viðeigandi hlífðarhanska.“

Inniheldur fenýlendíamín (tólúendíamín).

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

„Eingöngu til nota í atvinnuskyni

Blöndunarhlutfallið.

b) Prenta skal á merkimiðann:

Notist ekki til að lita augnhár eða
augabrúnir.“

Inniheldur fenýlendíamín (tólúendíamín).
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b) Prenta skal á merkimiðann:

Efni þessi má nota ein og sér eða í blöndu, að því tilskildu að summan af hlutföllunum milli styrks allra efnanna í snyrtivörunni fari ekki yfir 1 miðað við hámarksgildið.

Notið viðeigandi hlífðarhanska.“

Inniheldur fenýlendíamín (tólúendíamín).

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ (e. temporary black henna
tattoo) getur aukið hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Að því er varðar a- og b-lið: Blöndunarhlutfallið.
„Eingöngu til nota í atvinnuskyni
Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
við notkun í hár ekki fara yfir
alvarleg ofnæmisviðbrögð.
4%, reiknaður sem óbundinn
basi.
Lesið og fylgið leiðbeiningum.

b) Notkun í atvinnuskyni

Notist ekki til að lita augnhár eða
augabrúnir.“

Inniheldur fenýlendíamín (tólúendíamín).

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:
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Vetnisperoxíð

Stjtíð. ESB L 255, 30.9.2005, bls. 22.

Vetnisperoxíð og
önnur efnasambönd
eða blöndur sem losa
vetnisperoxíð, þ.m.t.
karbamíðperoxíð og
sinkperoxíð

7722-84-1

231-765-0

c) 2% H2O2,
sem innihald
eða við
losun
d) ≤ 0,1%
H2O2, sem
innihald eða
við losun

e) Má eingöngu selja
e) > 0,1% ≤
e) Styrkur H2O2, sem innihald eða við losun,
gefinn upp í hundraðshluta.
tannlæknum.
6% H2O2,
innihald eða
losun
Má ekki nota fyrir einstaklinga yngri en 18
Fyrsta notkun í hverri
ára.
notkunarlotu skal framkvæmd
af tannlæknum, eins og
skilgreint er í tilskipun
Má eingöngu selja tannlæknum. Fyrsta
2005/36/EB(*), eða undir
notkunin í hverri notkunarlotu skal eingöngu
beinu eftirliti þeirra ef
framkvæmd af tannlæknum eða undir beinu
jafngilt öryggisstig er tryggt.
eftirliti þeirra ef jafngilt öryggisstig er tryggt.
Vörurnar skulu afhentar
Vörurnar skulu afhentar neytendum eftir það
neytendum eftir það til að
til að ljúka við notkunarlotuna.“
ljúka við notkunarlotuna.

c) Vörur til
nagla
herðingar
d) Vörur til
munn
hirðu,
þ.m.t.
munnskol,
tannkrem
og vörur
til tann
aflitunar
eða
-hvítunar
e) Vörur
til tann
aflitunar
eða
-hvítunar

Má ekki nota fyrir einstaklinga
yngri en 18 ára.

(a) (b) (c) (e)

b) 4% H2O2,
sem innihald
eða við
losun

b) Húðvörur

Skolið augun strax ef varan kemst í snertingu við
þau.

Varist snertingu við augu

Inniheldur vetnisperoxíð

a) Notið viðeigandi hlífðarhanska

a) 12% H2O2
(40%
rúmmál),
sem innihald
eða við
losun

a) Hárvörur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(*)

„12

b) Í stað færslunnar fyrir tilvísunarnúmer 12 komi eftirfarandi:
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Hýdrókínón

Hýdrókínón

123-31-9

1-naftól og sölt þess

1-naftól

90-15-3

„22

Resorsínól

Resorsínól

108-46-3

e) Í stað færslunnar fyrir tilvísunarnúmer 22 komi eftirfarandi:

„16

d) Í stað færslunnar fyrir tilvísunarnúmer 16 komi eftirfarandi:

„14

c) Í stað færslunnar fyrir tilvísunarnúmer 14 komi eftirfarandi:

203-585-2

201-969-4

204-617-8

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunar
vörum

Gervineglur

0,02% (eftir
blöndun til
notkunar)

a) 1.

Til almennrar notkunar

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun í
hár ekki fara yfir 1%, reiknaður
sem óbundinn basi.

Eingöngu notkun í atvinnuskyni

a) 1.

Skolið augun strax ef varan kemst í
snertingu við þau.
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Notist ekki til að lita augnhár eða
augabrúnir.

Skolið hárið vel eftir notkun.

„Inniheldur resorsínól.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“. „

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
„
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

— Lesið notkunarleiðbeiningar vandlega“

— Varist snertingu við húð

— Eingöngu til nota í atvinnuskyni
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b) 0,5%

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.
Lesið og fylgið leiðbeiningum.
Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.
Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ (e. temporary black henna
tattoo) getur aukið hættu á ofnæmi.
Ekki skal lita hárið:
— ef þú ert með útbrot í andliti eða
með viðkvæman hársvörð, ertingu í
hársverði eða skaddaðan hársvörð,
— ef þú hefur einhvern tímann fundið
fyrir óþægindum eftir hárlitun,
— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum hennalit“.

Prenta skal á merkimiðann:
Blöndunarhlutfallið.
„Eingöngu til nota í atvinnuskyni.
Inniheldur resorsínól.
Skolið augun strax ef varan kemst í
snertingu við þau.

b) Inniheldur resorsínól“

2.
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b) Hársnyrti
vökvar og
hárþvotta
legir

2. Notkun í atvinnuskyni
Að því er varðar 1. og 2. lið:
Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár ekki fara
yfir 2,5%, reiknaður sem
óbundinn basi.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð. Lesið og
fylgið leiðbeiningum.
Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.
Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ (e. temporary black henna
tattoo) getur aukið hættu á ofnæmi.
Ekki skal lita hárið:
— ef þú ert með útbrot í andliti eða
með viðkvæman hársvörð, ertingu í
hársverði eða skaddaðan hársvörð,
— ef þú hefur einhvern tímann fundið
fyrir óþægindum eftir hárlitun,
— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum hennalit“.
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f)

Ammóníummónó
flúorfosfat

Dínatríumflúorfosfat

Díkalíumflúorfosfat

„26

27

28

Kalíummónó
flúorfosfat

Natríummónó
flúorfosfat

Ammóníum
mónóflúorfosfat

14104-28-0

10163-152/7631-97-2

20859-385/6611519-3

Í stað færslnanna fyrir tilvísunarnúmerin 26 til 43 komi eftirfarandi:

237-957-0

233-4330/231-552-2

—/—

Vörur í munn

Vörur í munn

Vörur í munn

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur kalíummónóflúorfosfat.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur natríummónóflúorfosfat.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur ammóníummónóflúorfosfat.
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Kalsíumflúorfosfat

Kalsíumflúoríð

Natríumflúoríð

29

30

31

Natríumflúoríð

Kalsíumflúoríð

Kalsíummónó
flúorfosfat

7681-49-4

7789-75-5

7789-74-4

231-667-8

232-188-7

232-187-1

Vörur í munn

Vörur í munn

Vörur í munn

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur natríumflúoríð.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur kalsíumflúoríð.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur kalsíummónóflúorfosfat.
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Kalíumflúoríð

Ammóníumflúoríð

Álflúoríð

32

33

34

Álflúoríð

Ammóníum
flúoríð

Kalíumflúoríð

7784-18-1

12125-01-8

7789-23-3

232-051-1

235-185-9

232-151-5

Vörur í munn

Vörur í munn

Vörur í munn

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur álflúoríð.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur ammóníumflúoríð.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur kalíumflúoríð.
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Hexadekýlammóníum Setýlamín
flúoríð
hýdróflúoríð

3-(N-hexadekýl-N-2- —
hýdroxýetýlammóníó)
própýlbis(2hýdroxýetýl)
ammóníumdíflúoríð

36

37

Tinflúoríð

Tinflúoríð

35

—

3151-59-5

7783-47-3

—

221-588-7

231-999-3

Vörur í munn

Vörur í munn

Vörur í munn

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur 3-(N-hexadekýl-N-2hýdroxýetýlammóníó)própýlbis(2-hýdroxýetýl)
ammóníumdíflúoríð.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur setýlamínhýdróflúoríð.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur tinflúoríð.
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9-oktadeken-1amínhýdróflúoríð

Dínatríumhexaflúorsílíkat

39

40

Natríum
flúorsílíkat

Oktadekenýlammóníum
flúoríð

N,N´,N´—
tris(pólýoxýetýlen)-Nhexadekýlprópýlendía
míndíhýdróflúoríð

38

16893-85-9

36505-83-6

—

240-934-8

—

—

Vörur í munn

Vörur í munn

Vörur í munn

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur natríumflúorsílíkat.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur oktadekenýl-ammóníumflúoríð

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur N,N´,N´-tris(pólýoxýetýlen)-N-hexade
kýlprópýlendíamíndíhýdróflúoríð.
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Díkalíumhexa
flúorsílíkat

Ammóníumhexa
flúorsílíkat

Magnesíumhexa
flúorsílíkat

41

42

43

Magnesíum
flúorsílíkat

Ammóníum
flúorsílíkat

Kalíum
flúorsílíkat

16949-65-8

16919-19-0

16871-90-2

241-022-2

240-968-3

240-896-2

Vörur í munn

Vörur í munn

Vörur í munn

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“ „

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur magnesíumflúorsílíkat.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur ammóníumflúorsílíkat.

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur kalíumflúorsílíkat.

14.11.2013
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 64/289

Bensýlalkóhól

Til notkunar sem rotvarnarefni, sjá nr. 34 í V. viðauka.

Bensýlalkóhól (7)

100-51-6

„47

3-pýridínmetanól
hýdróflúoríð

Níkómetanól
hýdróflúoríð

62756-44-9

h) Í stað færslunnar fyrir tilvísunarnúmer 47 komi eftirfarandi:

(7)

„45

g) Í stað færslunnar fyrir tilvísunarnúmer 45 komi eftirfarandi:

—

202-859-9

Vörur í munn

0,15% reiknað
sem F.

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

b) Efnið skal tilgreint í skránni
yfir innihaldsefni, sem um
getur í g-lið 1. mgr. 19. gr., ef
styrkur þess fer yfir:

b) Ilmefni/
arómat
ískar sam
setningar/
hráefni
þeirra

— 0,01% í vörum sem á að
skola burt eftir notkun.“

— 0,001% í vörum sem
ekki á að skola burt eftir
notkun

Í öðrum tilgangi en til að hindra
myndun örvera í vörunni.
Tilgangurinn verður að koma
greinilega fram í kynningu
vörunnar.

a) Leysir

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“ „

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur níkómetanólhýdróflúoríð.
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Magnesíumflúoríð

Magnesíum
flúoríð

7783-40-6

„68“

Í stað færslunnar fyrir tilvísunarnúmer 68 komi eftirfarandi:

„56

Í stað færslunnar fyrir tilvísunarnúmer 56 komi eftirfarandi:

Fenól, 2-metoxý-4-(1- Ísóevgenól
própenýl)

73

Hýdroxý
sítrónellal

7-hýdroxýsítrónellal

„72

97-541/5932-68-3

107-75-5

k) Í stað færslnanna fyrir tilvísunarnúmer 72 og 73 komi eftirfarandi:

j)

i)

202-5907/227-678-2

203-518-7

231-995-1

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

Vörur í munn

b) 0,02%“

b) 1,0%

Í blöndu með
öðrum flúorefna
samböndum,
sem leyfð eru
samkvæmt
þessum
viðauka, má
heildarstyrkur
F ekki fara yfir
0,15%

0,15% reiknað
sem F.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— 0,01% í vörum sem á að
skola burt eftir notkun

— 0,001% í vörum sem ekki á
að skola burt eftir notkun

Efnið skal tilgreint í skránni yfir
innihaldsefni, sem um getur í g-lið
1. mgr. 19. gr., ef styrkur þess
fer yfir:

(a) (b)

— 0,01% í vörum sem á að
skola burt eftir notkun

— 0,001% í vörum sem ekki á
að skola burt eftir notkun

Efnið skal tilgreint í skránni yfir
innihaldsefni, sem um getur í g-lið
1. mgr. 19. gr., ef styrkur þess
fer yfir:

(a) (b)

„Börn 6 ára og yngri: nota skal magn á stærð
við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem
minnstu sé kyngt. Leita skal ráða hjá tannlækni
eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan
hátt.“ „

Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur
flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað
sem F, á eftirfarandi hátt nema það sé þegar merkt
með frábendingu um að ekki eigi að nota það fyrir
börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“):

Inniheldur magnesíumflúoríð.
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l)

Metýlokt-2-ýnóat,
metýlheptínkarbónat

89

Metýl-2oktýnóat

Límónen

(15) Þessi mörk gilda fyrir efni en ekki fullunna snyrtivöru.

d-límónen(4R)1-metýl-4-(1metýletenýl)
sýklóhexen

„88

111-12-6

5989-27-5

Í stað færslnanna fyrir tilvísunarnúmer 88 og 89 komi eftirfarandi:

203-836-6

227-813-5

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

Í samsetn
ingu með
— 0,001% í vörum sem ekki á
metýloktín
að skola burt eftir notkun
karbónati
skal saman
— 0,01% í vörum sem á að
lagður
skola burt eftir notkun
styrkur í
fullunninni
vöru ekki
fara yfir
0,01% (þar
af skal
metýloktín
karbónat
ekki fara yfir
0,002%)“

b) 0,01% ef
Efnið skal tilgreint í skránni yfir
það er notað innihaldsefni, sem um getur í g-lið
eitt og sér
1. mgr. 19. gr., ef styrkur þess
fer yfir:

(a) (b)

Peroxíðgildi: lægra en 20 mmól/L
(15)

— 0,01% í vörum sem á að
skola burt eftir notkun

— 0,001% í vörum sem ekki á
að skola burt eftir notkun

Efnið skal tilgreint í skránni yfir
innihaldsefni, sem um getur í g-lið
1. mgr. 19. gr., ef styrkur þess
fer yfir:
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Abies pectinata, olía
og útdráttur

Abies sibirica, olía og
útdráttur

Abies balsamea, olía
og útdráttur

106

107

Abies alba, olía og
útdráttur

105

104

„103

Abies Balsamea
Balsam Extract,

85085-34-3

91697-89-1

92128-34-2

285-364-0

294-351-9

295-728-0

289-870-2

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en 1
0 mmól/L (15)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Abies Balsamea
Extract,

Abies Balsamea
Resin,

Abies Balsamea
Needle Extract,

Abies Balsamea
Needle Oil,

Abies Sibirica
Needle Oil,

Abies Sibirica
Needle Extrac,

Abies Sibirica
Oil,

Abies Pectinata
Needle Oil,

Abies Pectinata
Needle Extract,

Abies Pectinata
Leaf Extract,

Abies Pectinata
Oil,

Abies Alba
Needle Oil,

Abies Alba
Needle Extract,

Abies Alba Leaf
Cera,

Abies Alba Leaf
Oil,

Abies Alba Cone
Extract,

Abies Alba Cone 90028-76-5
Oil,

m) Eftirfarandi færslur fyrir tilvísunarnúmer 103 til 205 bætist við:
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Pinus mugo pumilio,
olía og útdráttur

Pinus mugo, olía og
útdráttur

Pinus sylvestris, olía
og útdráttur

Pinus nigra, olía og
útdráttur

108

109

110

111

Pinus Nigra
Twig Leaf Oil

90082-74-9

84012-35-1

90082-72-7

90082-73-8

290-165-7

281-679-2

290-163-6

290-164-1

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Pinus Nigra
Twig Leaf
Extract

Pinus Nigra
Bud/Needle
Extract

Pinus Sylvestris
twig Leaf Oil,

Pinus Sylvestris
Twig Leaf
Extract,

Pinus Sylvestris
Bud Extract,

Pinus Sylvestris
Bark Extract,

Pinus Sylvestris
Cone Extract,

Pinus Sylvestris
Leaf Water,

Pinus Sylvestris
Leaf Oil,

Pinus Sylvestris
Leaf extract,

Pinus Sylvestris
Oil,

Pinus Mugo
Twig Oil

Pinus Mugo
Twig Leaf
Extract

Pinus Mugo
Leaf Oil

Pinus Mugo
Pumilio Twig
Leaf Oil,

Pinus Mugo
Pumilio Twig
Leaf Extract,

Nr. 64/294
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Pinus pinaster, olía og
útdráttur

Pinus pumila, olía og
útdráttur

Olía og útdráttur úr
Pinus tegundum

Pinus cembra, olía og
útdráttur

Pinus cembra,
asetýlaður útdráttur

114

115

116

117

Pinus Cembra
Twig Leaf
Extract
Acetylated

Pinus Cembra
Twig Leaf
Extract

Pinus Cembra
Twig Leaf Oil

Pinus Species
Twig Leaf Oil

Pinus Species
Twig Leaf
Extract

Pinus Strobus
Twig Oil

Pinus Strobus
Cone Extract;

Pinus Strobus
Bark Extract;

Pinus Pumila
Twig Leaf Oil

Pinus Pumila
Twig Leaf
Extract

Pinus Pinaster
Twig Leaf
Extract

Pinus Pinaster
Twig Leaf Oil,

Pinus Palustris
Twig Leaf Oil

Pinus Palustris
Twig Leaf
Extract

Pinus Palustris
Oil

Pinus palustris, olía og Pinus Palustris
útdráttur
Leaf Extract,

113

112

94334-26-6

92202-04-5

94266-48-5

97676-05-6

90082-75-0

97435-148/8002-09-3

305-102-1

296-036-1

304-455-9

307-681-6

290-166-2

306-895-7
/—

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

14.11.2013
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 64/295

122

120
121

119

118

3-karen, 3,7,7-trí
metýlbísýkló[4.1.0]
hept-3-en (isódípren)
Cedrus atlantica, olía
og útdráttur

Thuja occidentalis,
olía og útdráttur

Cedrus
Atlantica Wood
Oil

92201-55-3

13466-78-9

90131-58-1

91722-19-9

295-985-9

236-719-3

290-370-1

294-420-3

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Cedrus
Atlantica Wood
Extract,

Cedrus
Atlantica Leaf
Extract,

Cedrus
Atlantica Bark
Water,

Cedrus
Atlantica Bark
Oil,

Cedrus
Atlantica Bark
Extract,

Thuja
Occidentalis
Root Extract

Thuja
Occidentalis
Stem Oil,

Thuja
Occidentalis
Stem Extract,

Thuja
Occidentalis
Leaf Oil,

Thuja
Occidentalis
Leaf Extract,

Thuja
Occidentalis
Leaf,

Picea Mariana
Leaf Oil
Thuja
Occidentalis
Bark Extract,

Picea Mariana, olía og Picea Mariana
útdráttur úr laufi
Leaf Extract,

Nr. 64/296
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Terpentínugúmmí
(Pinus spp.)

Terpentínuolía og
hreinsuð olía

Terpentína, gufueimuð Terpentína (e.
(Pinus spp.)
Turpentine)

125

126

Terpentína (e.
Turpentine)

Terpentína (e.
Turpentine)

Cupressus
Sempervirens
Oil

Cupressus
Sempervirens
Seed Extract,

Cupressus
Sempervirens
Leaf Water,

Cupressus
Sempervirens
Leaf/Stem
Extract,

Cupressus
Sempervirens
Leaf/Nut/Stem
Oil,

Cupressus
Sempervirens
Leaf Extract,

Cupressus
Sempervirens
Fruit Extract,

Cupressus
Sempervirens
Cone Extract,

Cupressus
Sempervirens
Bark Extract,

124

Cupressus
Sempervirens
Leaf Oil,

Cupressus
sempervirens, olía og
útdráttur

123

232-350-7

232-350-7

232-688-5

283-626-9

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

8006-64-2

8006-64-2

9005-90-7

84696-07-1

14.11.2013
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Terpen og terpenóíð að Terpen og
undanskildu límoneni terpenóið
(d-, l- og dl-hverfum)
sem eru tilgreind undir
tilvísunarnúmerum 88,
167 og 168 í þessum
III. viðauka

Terpen og terpenóið

α-terpínen, p-menta1,3-díen

γ-terpínen, p-menta1,4-díen

Terpínólen, p-menta1,4(8)-díen

1,1,2,3,3,6-hexa
metýlindan-5-ýl
metýlketón

Allýlbútýrat,
2-própenýlbútanóat

Allýlsinnamat,
2-própenýl 3-fenýl-2própenóat

Allýlsýklóhexýlasetat, Allýlsýkló
2-própenýlsýkló
hexýlasetat
hexanasetat

129

130

131

132

133

134

135

136

137

Allýlsinnamat

Allýlbútýrat

Asetýlhexa
metýlindan

Terpínólen

γ-terpínen

α-terpínen

Terpenvetnis
kolefni

Terpenvetniskolefni

128

Terpenalkóhól
asetöt

Terpenalkóhólasetöt

127

225-230-0

217-477-8

218-129-8

239-360-0

209-578-0

202-794-6

202-795-1

272-842-9

266-034-5

273-309-3

273-868-3

b) Vörur sem
á að skola
burt eftir
notkun

a) Vörur
sem ekki
á að skola
burt eftir
notkun

a) 2%

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en
10 mmól/L (15)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

4728-82-9

1866-31-5

2051-78-7

15323-35-0

586-62-9

99-85-4

99-86-5

68917-63-5

65996-98-7

68956-56-9

69103-01-1

Nr. 64/298
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Allýlhexanóat

Allýlísóvalerat,
2-própenýl
3-metýlbútanóat

Allýloktanóat,
2-allýlkaprýlat

Allýlfenoxý
asetat, 2-própenýl
fenoxýasetat

Allýlfenýlasetat,
2-própenýl
bensenasetat

Allýl 3,5,5-trímetýl
hexanóat

Allýlsýklóhexýl
oxýasetat

Allýlísóamýloxýasetat Ísóamýl
allýlgýkólat

Allýl-2-metýl
bútoxýasetat

Allýlnónanóat

Allýlprópíónat

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

2408-20-0

7493-72-3

67634-01-9

67634-00-8

68901-15-5

71500-37-3

1797-74-6

7493-74-5

4230-97-1

2835-39-4

123-68-2

142-19-8

2705-87-5

219-307-8

231-334-7

266-804-0

266-803-5

272-657-3

275-536-3

217-281-2

231-335-2

224-184-9

220-609-7

204-642-4

205-527-1

220-292-5

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Allýlprópíónat

Allýlnónanóat

Allýl-2-metýl
bútoxýasetat

Allýlsýkló
hexýloxýasetat

Allýl
3,5,5-trímetýl
hexanóat

Allýlfenýlasetat

Allýlfenoxý
asetat

Allýloktanóat

Allýlísóvalerat

Allýlkapróat

Allýlheptanóat

Allýlheptanóat,
2-própenýlheptanóat

139

Allýlsýkló
hexýlprópíónat

Allýlsýklóhexýl
própíónat,
2-própenýl 3-sýkló
hexanprópanóat

138
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Allýltrímetýlhexanóat

Allýlfenetýleter

Allýlheptínkarbónat
(allýlokt-2-ýnóat)

Amýlsýklópentenón,
2-pentýlsýklópent-2en-ón

Myroxylon balsamum
var. pereirae,
útdrættir og eimi,
perúbalsamolía,
hrein og vatnsfrí
(perúbalsamolía)

4-tert.-bútýl
díhýdrósinnam
aldehýð, 3-(4-tertbútýlfenýl)
própíónaldehýð

Cuminum cyminum,
olía og útdráttur

151

151a

152

153

154

155

156
84775-51-9

Cuminum
Cyminum Fruit
Oill
283-881-6

242-016-2

232-352-8

247-104-4

277-303-1

238-212-2

268-648-9

b) Vörur sem
á að skola
burt eftir
notkun

a) Vörur
sem ekki
á að skola
burt eftir
notkun
a) 0,4%
kúmínolía

0,6%

0,4%

0,1%

0,002%

Þetta efni skal ekki nota í
samsetningu með neinum
öðrum 2-alkýnsýruesterum
(t.d. metýlheptínkarbónati)

Innihald óbundins
allýlalkóhóls í etrinum skal
vera minna en 0,1%

Styrkur óbundins
allýlalkóhóls í esternum skal
vera undir 0,1%

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Cuminum
Cyminum Seed
Powder

Cuminum
Cyminum Seed
Extract,

Cuminum
Cyminum Seed
Oil,

Cuminum
Cyminum Fruit
Extract,

18127-01-0

8007-00-9

25564-22-1

73157-43-4

14289-65-7

68132-80-9

4-tert.-bútýl
díhýdrósínnam
aldehýð

Amýlsýkló
pentenón

Allýlheptín
karbónat

Allýlfenetýleter

Allýltrímetýl
hexanóat

Nr. 64/300
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α-damaskón

transrósaketón-2

transrósaketón-5

rósaketón-4

δ-damaskón

cis-rósaketón-2

transrósaketón-1

cis-rósaketón-1(16),
(Z)-1-(2,6,6-trímetýl2-sýklóhexen-1-ýl)2-búten-1-ón (cis-αdamaskón)

trans-rósaketón-2(16),
(E)-1-(2,6,6-trímetýl1-sýklóhexen-1-ýl)-2búten-1-ón (trans-βdamaskón)

trans-rósaketón-5(16),
(E)-1-(2,4,4-trímetýl1-sýklóhexen-1ýl)-2-búten-1-ón
(isódamaskón)

rósaketón-4(16),
1-(2,6,6-trímetýl
sýklóhexa-1,3-díen1-ýl)-2-búten-1-ón
(damaskenón)

rósaketón-3(16),
1-(2,6,6-trímetýl3-sýklóhexen-1ýl)-2-búten-1-ón
(δ-damaskenón)

cis-rósaketón-2(16),
(Z)-1-(2,6,6-trímetýl1-sýklóhexen-1-ýl)2-búten-1-ón (cis-βdamaskón)

trans-rósaketón-1(16),
(Z)-1-(2,6,6-trímetýl2-sýklóhexen-1-ýl)-2búten-1-ón (trans-αdamaskón)

157

158

159

160

161

162

163

24720-09-0

23726-92-3

57378-68-4

23696-85-7

39872-57-6

23726-91-2

23726-945/4305287-5

246-430-4

245-843-7

260-709-8

245-833-2

254-663-8

245-842-1

245-845-8
/—

b) 0,02%

b) 0,02%

b) 0,02%

b) 0,02%

0,02%

b) 0,02%

b) 0,02%

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

14.11.2013
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trans-2-hexenal

1-límónen, (S)-pmenta-1,8-díen

dl-límónen
(handhverfujöfn
blanda (e. racemic))
(1,8(9)-p-mentadíen;
p-menta-1,8-díen
(dípenten)

p-menta-1,8-díen-7-al

Ísóbergamat,
mentadíen-7metýlformat

Metoxýdísýklópenta
Scentenal
díenkarboxaldehýð,
oktahýdró-5-metoxý4,7-metanó-1H-inden2-karboxaldehýð

3-metýlnón-2-ennítríl

166

167

168

169

170

171

172

53153-66-5

86803-90-9

68683-20-5

2111-75-3

138-86-3

5989-54-8

6728-26-3

71048-82-3

33673-71-1

258-398-9

—

272-066-0

218-302-8

205-341-0

227-815-6

229-778-1

275-156-8

251-632-0

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

0,2%

0,5%

0,1%

b) 0,1%

b) 0,002%

b) 0,02%

0,02%

Peroxíðgildi: lægra en 20
mmól/L (15)

Peroxíðgildi: lægra en 20
mmól/L (15)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

3-metýlnón-2ennítríl

Ísóbergamat

Perillaldehýð

Límónen

Límónen

trans-2-hexenal

transrósaketón-3

trans-rósaketón-3(16),
1-(2,6,6-trímetýl-3sýklóhexen-1-ýl)-2búten-1-ón (trans-δdamaskenón)

165

rósaketón-5

rósaketón-5(16),
1-(2,4,4-trímetýl-2sýklóhexen-1-ýl)-2búten-1-ón

164

Nr. 64/302
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Própýlídenþalíð,
3-própýlídenþalíð

Ísósýklógeraníól,
Ísósýklógeraníól 68527-77-5
2,4,6-trímetýl-3-sýkló
hexen-1-metanól

176

Própýlídenþalíð

17369-59-4

2442-10-6

175

Amýlvínyl
karbinýlasetat

Amýlvínylkarbinýl
asetat, 1-okten-3ýlasetat

111-80-8

174

Metýloktín
karbónat

Metýloktínkarbónat,
metýlnón-2-ýnóat

173

271-282-2

241-402-8

219-474-7

203-909-2

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

0,5%

b) 0,01%

b) 0,3%

Í samsetn
ingu með
metýlheptín
karbónati
skal saman
lagður
styrkur í
fullunninni
vöru ekki
fara yfir
0,01% (þar
af skal
metýloktín
karbónat
ekki fara
yfir 0,002%)

b) 0,002% ef
það er notað
eitt og sér.

14.11.2013
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Liquidambar
orientalis, olía og
útdráttur (Styrax)

Liquidambar
styraciflua, olía og
útdráttur (Styrax)

1-(5,6,7,8-tetrahýdró- Asetýlhexa
3,5,5,6,8,8-hexametýl- metýltetralín
2-naftýl)etan-1-ón
(AHTN)

180

181

182

5406-12-2

Liquidambar
Styraciflua
Balsam Oil

Liquidambar
Styraciflua
Balsam Extract,

Liquidambar
Styraciflua Oil,

Liquidambar
Orientalis
Balsam Oil

Liquidambar
Orientalis
Balsam Extract,

244-2406/216-133-4

305-628-1

94891-28-8

21145-777/1506-02-1

232-458-4

305-627-6

226-460-4

216-507-7

241-411-7

8046-19-3

94891-27-7
Liquidambar
Orientalis Resin
Extract,

p-metýl
p-metýlhýdrósinn
hýdrósinnamín
amínaldehýð,
aldehýð
kresýlprópíón
aldehýð, p-metýl
díhýdrósinnamaldehýð

179

1604-28-0

Metýlhepta
díenón

Metýlheptadíenón,
6-metýl-3,5-hepta
díen-2-ón

178

17373-89-6

2-hexýlíden
sýklópentanón

2-hexýlídensýkló
pentanón

177

Allar
snyrtivörur að
undanskildum
vörum í munn

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

b) Aðrar
vörur

a) Vörur í
munn

hýdró
alkóhól: 1%

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

nema:

a) Vörur sem
ekki á að
skola burt
eftir notkun:
0,1%

0,6%

0,6%

0,2%

b) 0,002%

b) 0,06%

Nr. 64/304
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Opopanax chironium,
resín

Bensen, metýl-

2,2′-oxýdíetanól

184

185

186

217-6995/235-428-9

203-905-0

203-961-6

203-872-2

203-625-9

297-649-7

25%

b) 2,0%

b) Leysir í
hárlitunar
vörur sem
oxast ekki

Hárlitunarefni 0,5%
í hárlitunar
vörum sem
ekki eru oxandi

a) 4,0%

9%

a) Leysir í
oxandi
hárlitunar
vörur

Leysir í
hárlitunarvörur

Sem
0,1%
snefilmagn í
innihaldsefnum

Vörur fyrir
neglur

0,6%

0,6%

Ekki til notkunar í úðabrúsa
(úða)

(a) (b)

Ekki til notkunar í úðabrúsa
(úða)

Eingöngu til notkunar fyrir fullorðna

Geymist þar sem börn ná ekki til

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

(CI 19140)

Trínatríum 5-hýdroxý- Acid Yellow 23, 1934-211-(4-súlfófenýl)-40/12225Acid Yellow 23
(4-súlfófenýlasó)
21-7
álsetlitarefni
pýrasól-3-karboxýlat
og álsetlitarefni(17),

111-76-2

189

Bútoxýetanól

Etýlenglýkólmónó
bútýleter (EGBE)

188

112-34-5

111-46-6

108-88-3

93384-32-8

93686-00-1

Díetýlenglýkólmónó
bútýleter (DEGBE)

Bútoxýdíglýkól

Díetýlenglýkól

Tólúen

Opoponaxolía

187

Díetýlenglýkól (DEG)

Commiphora
erythrea Engler var.
glabrescens Engler,
útdráttur og olía úr
gúmmíi

183

b) Vörur sem á
að skola burt
eftir notkun:
0,2%

ilmkrem
0,5%

ilmvatn:
2,5%

14.11.2013
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Dínatríum 6-hýdroxý- Curry Red
5-[(2-metoxý-4súlfónató-m-tolýl)asó]
naftalín-2-súlfónat(17),
(CI 16035)

Trínatríum1-(1naftýlasó)-2hýdroxýnaftalín4′,6,8-trísúlfónat og
álsetlitarefni(17), (CI
16255)

Vetnis-3,6bis(díetýlamínó)-9(2,4-dísúlfónatófenýl)
xantýlíum,
natríumsalt(17), (CI
45100)

191

192

193

Acid Red 52

Acid Red 18
álsetlitarefni

Acid Red 18,

Acid Blue 9
álsetlitarefni

Acid Blue 9
ammóníumsalt,

Acid Blue 9,

Bensenmetanamín,
N-etýl-N-[4-[[4[etýl-[(3-súlfófenýl)metýl]-amínó]-fenýl]
(2-súlfófenýl)
metýlen]-2,5sýklóhexadíen-1ýlíden]-3-súlfó,
tvíjónir, dínatríumsalt
og ammóníum- og
álsölt þess(17), (CI
42090)

190

3520-42-1

2611-827/1222764-4

25956-17-6

3844-459/2650-182/6892142-6

222-529-8

220-0362/235-438-3

247-368-0

223-3398/220-1680/272-939-6

b) Hárlitunar b) 0,6%
efni í
hárlitunar
vörum sem
ekki eru
oxandi

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

Hárlitunarefni 0,5%
í hárlitunar
vörum sem
ekki eru oxandi

Hárlitunarefni 0,4%
í hárlitunar
vörum sem
ekki eru oxandi

Hárlitunarefni 0,5%
í hárlitunar
vörum sem
ekki eru oxandi

a) Eftir blöndun við
oxandi skilyrði má
hámarksstyrkur við
notkun í hár ekki fara
yfir 1,5%.

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
„
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

a) Prenta skal á merkimiðann:

Nr. 64/306
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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Sítrónujárnurtaolía,
hrein (Lippia
citriodora Kunth)

Etýl-N-αdódekanóýl-L-argínat
hýdróklóríð(18)

Fenól, 2-klór-6(etýlamínó)-4-nítró-

196

197

201

2-klór-6etýlamínó-4nítrófenól

Etýlláóýlargínat
HCl

Acid Blue 62
Natríum-1-amínó-4(sýklóhexýlamínó)9-10-díhýdró-9-10díoxóantrasen-2súlfónat(17), (CI 62045)

195

Glýoxal

Glýoxal

194

434-630-6

—

224-460-9,

203-474-9

131657-78-8 411-440-1

60372-77-2

8024-12-2

4368-56-3

107-22-2

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi
efnum

a- og b-liður:

b) Hárlitunar b) 3,0%
efni í
hárlitunar
vörum sem
ekki eru
oxandi

Í öðrum tilgangi en til að
hindra myndun örvera í
vörunni. Tilgangurinn verður
að koma greinilega fram í
kynningu vörunnar.

a) Eftir blöndun við
oxandi skilyrði má
hámarksstyrkur við
notkun í hár ekki fara
yfir 1,5%.

0,8%

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi
efnum

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

c) lykteyðar,
ekki í úða
formi

b) flösueyð
andi hár
þvottalegir

a) sápa

0,2%

Hárlitunarefni 0,5%
í hárlitunar
vörum sem
ekki eru oxandi

100 mg/kg

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

a) Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“.

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

14.11.2013
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Sjá 226

6-metoxý-N2-metýl2,3-pýrídíndíamín
hýdróklóríð og
díhýdróklóríðsalt(17)

2,3-díhýdró-1Hindól-5,6-díól og
hýdróbrómíðsalt
þess(17)

202

203

204

29539-035/13893728-7

Díhýdroxý
indólín
— /421170-6

— /280622-9

Hárlitunarefni 2,0%
í hárlitunar
vörum sem
ekki eru oxandi

b) Hárlitunar b) 0,68% sem
efni í
óbundinn
hárlitunar
basi (1,0%
vörum sem
sem
ekki eru
díhýdró
oxandi
klóríð)

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi
efnum

Að því er varðar a- og b-lið:

Getur valdið ofnæmisviðbrögðum

b) Getur valdið ofnæmisviðbrögðum

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

a) Eftir blöndun við
a) Prenta skal á merkimiðann:
oxandi skilyrði má
Blöndunarhlutfallið.
hámarksstyrkur við
notkun í hár ekki fara
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
„
yfir 0,68%, reiknaður
ofnæmisviðbrögð.
sem óbundinn basi (1,0%
Lesið og fylgið leiðbeiningum.
sem díhýdróklóríð).

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Díhýdroxý
indólín HBr

90817-348/8373272-3

6-metoxý-2metýlamínó-3amínópýridín
HCl

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

Nr. 64/308
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„215

4-amínó-3-nítrófenól

4-amínó-3nítrófenól

610-81-1

210-236-8

b) Hárlitunar b) 1,0%
efni í
hárlitunar
vörum sem
ekki eru
oxandi

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

b) „
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Eftir blöndun við oxandi
a) Prenta skal á merkimiðann:
skilyrði má hámarksstyrkur
Blöndunarhlutfallið.
við notkun í hár ekki fara yfir
1,5%.
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
„
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Þessi mörk gilda fyrir efni en ekki fullunna snyrtivöru.
Ef þessi efni eru notuð saman skal samanlagður styrkur þeirra ekki fara yfir mörkin sem tilgreind eru sem hámarksstyrkur í efnablöndu sem er tilbúin til notkunar.
Leyfilegt er að nota óbundna basann og söltin í þessu innihaldsefni í hárlitunarefninu nema þau séu bönnuð skv. II. viðauka.
Til notkunar sem rotvarnarefni, sjá nr. 58 í V. viðauka.

Sjá 219“

n) Í stað færslnanna fyrir tilvísunarnúmer 215 til 256 komi eftirfarandi:

15

( )
(16)
(17)
(18)

205

14.11.2013
Nr. 64/309

Naftalín-2,7-díól

m-amínófenól og sölt
þess

216

217

m-amínófenól
súlfat

m-amínófenól
HCl

m-amínófenól

2,7-naftalíndíól

209-478-7

591-27-5/51- 209-71181-0/68239- 2/200-12581-6/38171- 2/269-475-1
54-9

582-17-2

Hárlitunar
efni í oxandi
hárlitunar
vörum

b) Hárlitunar b) 1,0%
efni í
hárlitunar
vörum sem
ekki eru
oxandi

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun í
hár ekki fara yfir 1,2 %.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Prenta skal á merkimiðann:
a) Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
Blöndunarhlutfallið.
við notkun í hár ekki fara yfir
1,0 %.
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
„
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

Nr. 64/310
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6-hýdroxý-3,4dímetýl-2-pýrídón

1-hýdroxý-3-nítró4-(3-hýdroxýprópýl
amínó)bensen(17)

218

219

4-hýdroxý
própýlamínó-3nítrófenól

2,6-díhýdroxý3,4dímetýlpýridín

92952-81-3

84540-47-6

406-305-9

283-141-2

b) Hárlitunar b) 2,6%
efni í
hárlitunar
vörum sem
ekki eru
oxandi

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

Hárlitunar
efni í oxandi
hárlitunar
vörum

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
„
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

a) Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

Að því er varðar a- og b-lið:

a) Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár ekki fara
yfir 2,6%, reiknaður sem
óbundinn basi.

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun í
hár ekki fara yfir 1,0 %.

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

14.11.2013
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1-[(2′-metoxýetýl)
amínó]-2-nítró-4[dí-(2′-hýdroxýetýl)
amínó]bensen(17)

1-metýl-3-nítró-4(beta-hýdroxýetýl)
amínóbensen og sölt
þess

220

221

Hýdroxýetýl-2nítró-p-tólúidín

HC Blue nr. 11

459-980-7

100418-33-5 408-090-7

23920-15-2

b) Hárlitunar b) 1,0%
efni í
hárlitunar
vörum sem
ekki eru
oxandi

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

Hárlitunarefni 2,0%
í hárlitunar
vörum sem
ekki eru oxandi

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Eftir blöndun við oxandi
a) Prenta skal á merkimiðann:
skilyrði má hámarksstyrkur
Blöndunarhlutfallið.
við notkun í hár ekki fara yfir
1,0 %.
„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Nr. 64/312
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p-metýlamínó
fenólsúlfat

p-metýlamínófenón og p-metýlamínó
súlfat þess
fenól

223

2-hýdroxýetýl
píkramsýra

1-hýdroxý-2-betahýdroxýetýlamínó4,6-dínítróbensen

222

412-520-9

150-75-4/55- 205-76855-0/19362/200-23757-8
1/217-706-1

99610-72-7

Hárlitunar
efni í oxandi
hárlitunar
vörum

b) Hárlitunar b) 2,0%
efni í
hárlitunar
vörum sem
ekki eru
oxandi

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun
í hár ekki fara yfir 0,68% (sem
súlfat)

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

a) Eftir blöndun við oxandi
a) Prenta skal á merkimiðann:
skilyrði má hámarksstyrkur
Blöndunarhlutfallið.
við notkun í hár ekki fara yfir
1,5%.
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
„
alvarleg ofnæmisviðbrögð.
Að því er varðar a- og b-lið:
Lesið og fylgið leiðbeiningum.
— Notist ekki með
Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
nítrósamínmyndandi efnum
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

14.11.2013
Nr. 64/313

1-(beta-hýdroxýetýl)
amínó-2-nítró-4N-etýl-N-(betahýdroxýetýl)
amínóbensen og
hýdróklóríð þess

4,4′-[1,3-própandíýlbis(oxý)]
bisbensen-1,3-díamín
og tetrahýdróklóríðsalt
þess(17)

225

226

1,3-bis-(2,4díamínófenoxý)
própan HCI

1,3-bis-(2,4díamínófenoxý)
própan

HC Blue nr. 12

1-própanól,
HC Violet nr. 2
3-[[4-[bis(2hýdroxýetýl)amínó]-2nítrófenýl]amínó](17)

224

81892-720/7491821-1

104516-930/13288585-9 (HCl)

279-8454/278-022-7

— /407020-2

104226-19-9 410-910-3

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum
Getur valdið ofnæmisviðbrögðum

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

a) Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár ekki fara
yfir 1,2%, reiknaður sem
óbundinn basi (1,8% sem
tetrahýdróklóríðsalt).

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
„
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

a) Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

a) Eftir blöndun við oxandi
a) Prenta skal á merkimiðann:
skilyrði má hámarksstyrkur
Blöndunarhlutfallið.
við notkun í hár ekki fara yfir
0,75% (sem hýdróklóríð)
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
„
alvarleg ofnæmisviðbrögð.
Að því er varðar a- og b-lið:
Lesið og fylgið leiðbeiningum.
— Notist ekki með
Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
b) Hárlitunar b) 1,5% (sem
nítrósamínmyndandi efnum
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.
efni í
hýdróklóríð)
hárlitunar
— Hámarksinnihald
Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
vörum sem
nítrósamína: 50 μg/kg
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
ekki eru
hættu á ofnæmi.
— Geymist í ílátum sem
oxandi
Ekki skal lita hárið:
innihalda ekki nítrít
— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Hárlitunarefni 2,0%
í hárlitunar
vörum sem
ekki eru oxandi

Nr. 64/314
14.11.2013

227

3-amínó-2,4díklórfenól og
hýdróklóríð þess

3-amínó-2,4díklórfenól HCl

3-amínó-2,4díklórfenól
61693-423/6169343-4

262-909-0
/—

b) Hárlitunar b) 1,5% (sem
hýdróklóríð)
efni í
hárlitunar
vörum sem
ekki eru
oxandi

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

b) Hárlitunar b) 1,2% sem
óbundinn
efni í
basi (1,8%
hárlitunar
sem tetra
vörum sem
hýdró
ekki eru
klóríðsalt)
oxandi

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Eftir blöndun við oxandi
a) Prenta skal á merkimiðann:
skilyrði má hámarksstyrkur
Blöndunarhlutfallið.
við notkun í hár ekki fara yfir
1,5 % (sem hýdróklóríð)
„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

b) Getur valdið ofnæmisviðbrögðum

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

14.11.2013
Nr. 64/315

3-metýl-1-fenýl-5pýrasólón

5-[(2-hýdroxýetýl)
amínó]-o-kresól

228

229

2-metýl-5hýdroxýetýl
amínófenól

55302-96-0

Fenýlmetýlpýra 89-25-8
sólón

259-583-7

201-891-0

Hárlitunar
efni í oxandi
hárlitunar
vörum

Hárlitunar
efni í oxandi
hárlitunar
vörum

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun í
hár ekki fara yfir 1,5%.

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun í
hár ekki fara yfir 0,25 %.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
„
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

Nr. 64/316
14.11.2013

3,4-díhýdró-2H-1,4bensóxasín-6-ól

1,5-dí-(ßhýdroxýmetýlamínó)2-nítró-4klórbensen(17)

2,6-dímetoxý-3,5pýrídíndíamín og
hýdróklóríð þess

230

231

232

2,6-dímetoxý3,5pýridíndíamín
HCl

2,6-dímetoxý3,5pýrídindíamín

HC Yellow
nr. 10

Hýdroxýbensó
morfólín

247-415-5

56216-285/8567978-3

260-062-1
/—

109023-83-8 416-940-3

26021-57-8

Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunar
vörum

Hárlitunarefni 0,1%
í hárlitunar
vörum sem
ekki eru oxandi

Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunar
vörum

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun
í hár ekki fara yfir 0,25 % (sem
hýdróklóríð)

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
„
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
„
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun í
hár ekki fara yfir 1,0 %.

14.11.2013
Nr. 64/317

1-(beta-amínóetýl)
amínó-4-(betahýdroxýetýl)oxý-2nítróbensen og sölt
þess

Etanól, 2-[(4-amínó2-metýl-5-nítrófenýl)
amínó]- og sölt þess

233

234

HC Violet nr. 1

82576-75-8

HC Orange nr. 2 85765-48-6

417-600-7

416-410-1

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

Hárlitunarefni 1,0%
í hárlitunar
vörum sem
ekki eru oxandi

Ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— Ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun.

— Ef þú ert með útbrot á andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð.

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

a) Prenta skal á merkimiðann:
a) Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
Blöndunarhlutfallið.
við notkun í hár ekki fara yfir
0,25 %.
„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.
Að því er varðar a- og b-lið:

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Nr. 64/318
14.11.2013

2-[3-(metýlamínó)-4nítrófenoxý]etanól(17)

2-[(2-metoxý-4nítrófenýl)amínó]
etanól og sölt þess

235

236

2-hýdroxýetýl
amínó-5-nítró
anísól

3-metýlamínó4-nítrófenoxý
etanól

261-940-7

266-138-0

59820-63-2

66095-81-6

Hárlitunarefni 0,2%
í hárlitunar
vörum sem
ekki eru oxandi

Hárlitunarefni 0,15%
í hárlitunar
vörum sem
ekki eru oxandi

b) Hárlitunar b) 0,28%
efni í
hárlitunar
vörum sem
ekki eru
oxandi

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

b) „
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

14.11.2013
Nr. 64/319

2,2´-[(4-amínó3-nítrófenýl)
imínó]bisetanól og
hýdróklóríð þess

Naftalín-1,5-díól

237

238

1,5-naftalíndíól

HC Red nr. 13

83-56-7

29705-393/9415813-1

201-487-4

-/303-083-4

b) Hárlitunar b) 1,0%
efni í
hárlitunar
vörum sem
ekki eru
oxandi

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

b) Hárlitunar b) 2,5% (sem
efni í
hýdróklóríð)
hárlitunar
vörum sem
ekki eru
oxandi

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Prenta skal á merkimiðann:
a) Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
Blöndunarhlutfallið.
við notkun í hár ekki fara yfir
1,0 %.
„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Eftir blöndun við oxandi
a) Prenta skal á merkimiðann:
skilyrði má hámarksstyrkur
Blöndunarhlutfallið.
við notkun í hár ekki fara yfir
1,25 % (sem hýdróklóríð)
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
„
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Nr. 64/320
14.11.2013

241

240

239

5-amínó-o-kresól

Hýdroxýprópýl
bis(N-hýdroxýetýlp-fenýlendíamín) og
tetrahýdróklóríð þess

4-amínó-2hýdroxýtólúen

Hýdroxýprópíl
bis(Nhýdroxýetýl-pfenýlendíamín)
HCl

2835-95-2

128729-306/12872928-2

220-618-6

— /416320-2

Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunar
vörum

Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunar
vörum

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun í
hár ekki fara yfir 1,5%.

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun
í hár ekki fara yfir 0,4% (sem
tetrahýdróklóríð)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
„
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“
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2,4-díamínófenoxý
etanól, hýdróklóríð og
súlfat þess

1,3-bensendíól,
2-metýl

242

243

2-metýl
resorsínól

2,4-díamínó
fenoxý
etanólsúlfat

2,4-díamínó
fenoxýetanól
HCl

608-25-3

70643-195/66422-955/7064320-8

210-155-8

b) Hárlitunar b) 1,8%
efni í
hárlitunar
vörum sem
ekki eru
oxandi

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

— /266-357- Hárlitunarefni
1/274-713-2 í oxandi
hárlitunar
vörum

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
„
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Prenta skal á merkimiðann:
a) Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
Blöndunarhlutfallið.
við notkun í hár ekki fara yfir
1,8 %.
„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun
í hár ekki fara yfir 2,0 % (sem
hýdróklóríð)

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,
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4-amínó-m-kresól

2-[(3-amínó-4metoxýfenýl)amínó]
etanól og súlfat þess

244

245

2-amínó-4hýdroxýetýl
amínóanísól
súlfat

2-amínó-4hýdroxýetýl
amínóanísól

4-amínó-mkresól

83763-477/8376348-8

2835-99-6

280-7332/280-734-8

220-621-2

Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunar
vörum

Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunar
vörum

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun
í hár ekki fara yfir 1,5 % (sem
súlfat)

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun í
hár ekki fara yfir 1,5%.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:
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246

Hýdroxýetýl-3,4Hýdroxýetýl94158-14-2
metýlendíoxýanilín og 3,4-metýlen
hýdróklóríð þess
díoxýanilín HCl

303-085-5

Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunar
vörum

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun í
hár ekki fara yfir 1,5%.

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg
ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e.
temporary black henna tattoo) getur aukið hættu
á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.
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2,2′-[[4-[(2-hýdroxý
etýl)amínó]-3nítrófenýl]imínó]
bisetanól(17)

4-[(2-hýdroxýetýl)
amínó]-3-nítrófenól

247

248

3-nítró-phýdroxýetýl
amínófenól

HC Blue nr. 2

251-410-3

265-648-0

33229-34-4

65235-31-6

b) Hárlitunar b) 1,85%
efni í
hárlitunar
vörum sem
ekki eru
oxandi

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

Hárlitunarefni 2,8%
í hárlitunar
vörum sem
ekki eru oxandi

Getur valdið ofnæmisviðbrögðum

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

b) „
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

a) Eftir blöndun við oxandi
a) Prenta skal á merkimiðann:
skilyrði má hámarksstyrkur
Blöndunarhlutfallið.
við notkun í hár ekki fara yfir
3,0 %.
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
„
alvarleg ofnæmisviðbrögð.
Að því er varðar a- og b-lið:
Lesið og fylgið leiðbeiningum.

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum
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249

1-(β-úreidóetýl)amínó- 4-nítrófenýl
4-nítróbensen
amínóetýlúrea

27080-42-8

410-700-1

b) Hárlitunar b) 0,5%
efni í
hárlitunar
vörum sem
ekki eru
oxandi

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

a) Eftir blöndun við oxandi
a) Prenta skal á merkimiðann:
skilyrði má hámarksstyrkur
Blöndunarhlutfallið.
við notkun í hár ekki fara yfir
0,25 %.
„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.
Að því er varðar a- og b-lið:
Lesið og fylgið leiðbeiningum.

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.
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252

251

250

2-amínó-6-klór-4nítrófenól

1-amínó-2nítró-4-(2´,3´díhýdroxýprópýl)
amínó-5-klórbensen
og 1,4-bis-(2´,3´díhýdroxýprópýl)
amínó-2-nítró-5klórbensen og sölt
þess

2-amínó-6-klór4-nítrófenól

HC Red nr.
10 og HC Red
nr. 11

6358-09-4

95576-899/9557692-4

228-762-1

—/—

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum

b) Hárlitunar b) 1,0%
efni í
hárlitunar
vörum sem
ekki eru
oxandi

a) Hárlitunar
efni í
oxandi
hárlitunar
vörum
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Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Eftir blöndun við oxandi
a) Prenta skal á merkimiðann:
skilyrði má hámarksstyrkur
Blöndunarhlutfallið.
við notkun í hár ekki fara yfir
2,0 %.
„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Eftir blöndun við oxandi
a) Prenta skal á merkimiðann:
skilyrði má hámarksstyrkur
Blöndunarhlutfallið.
við notkun í hár ekki fara yfir
1 %.
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
„
alvarleg ofnæmisviðbrögð.
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Acid Red 33

3567-66-6

222-656-9

Hárlitunarefni 0,5%
í hárlitunar
vörum sem
ekki eru oxandi

(17) Leyfilegt er að nota óbundna basann og söltin í þessu innihaldsefni í hárlitunarefninu nema þau séu bönnuð skv. II. viðauka.

Dínatríum 5-amínó4--hýdroxý-3(fenýlasó)naftalín2,7-dísúlfónat(17),
(CI17200)

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

b) „
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.
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256“

255

254

253

b) Hárlitunar b) 2,0%
efni í
hárlitunar
vörum sem
ekki eru
oxandi

— ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði
eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:
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100-51-6

Etýl-N-αdódekanýl-Largínathýdróklóríð(14)

Etýlláóýlargínat
HCl

60372-77-2

434-630-6

202-859-9

„28

Bensósýra,
2-[-4-(díetýlamínó)2-hýdroxýbensóýl]-.
Hexýlester

Díetýlamínóhýd 302776-68-7 443-860-6
roxýbensóýlhex
ýlbensóat

b) Í stað færslunnar fyrir tilvísunarnúmer 28 komi eftirfarandi:

„1“

a) Í stað færslunnar fyrir tilvísunarnúmer 1 komi eftirfarandi:

4) Ákvæðum VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 er breytt sem hér segir:

(14) Ekki til notkunar sem rotvarnarefni, sjá færslu nr. 197 í III. viðauka.“

„58

Bensýlalkóhól

Ekki til notkunar sem rotvarnarefni, sjá færslu nr. 45 í III. viðauka.“

Bensýlalkóhól(7)

b) Eftirfarandi færsla bætist við:

(7)

„34

a) Í stað færslunnar fyrir tilvísunarnúmer 34 komi eftirfarandi:

3) Ákvæðum V. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 er breytt sem hér segir:

10%“

0,4%

Má ekki nota
í vörur fyrir
varir, vörur til
munnhirðu eða
úðavörur“

1,0%“
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