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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 54/449

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 658/2013

2014/EES/54/4

frá 10. júlí 2013
um breytingu á II. og III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1223/2009
um snyrtivörur (*)
FRAMKVÆMDASTJÓRN
HEFUR,

EVRÓPUSAMBANDSINS

3)

Í samræmi við framkvæmdartilskipun 2012/21/ESB verða
aðildarríkin að beita lögum og stjórnsýslufyrirmælum,
sem eru samþykkt til þess að fara að ákvæðum þeirrar
tilskipunar, frá 13. september 2013. Því skal þessi
reglugerð gilda frá þeim degi.

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

4)

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

5)

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

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

1)

2)

Reglugerð (EB) nr. 1223/2009, sem kemur í stað
tilskipunar ráðsins 76/768/EBE frá 27. júlí 1976 um samræmingu laga aðildarríkjanna um snyrtivörur (2), gildir
frá 11. júlí 2013.
Ákvæðum II. og III. viðauka við tilskipun 76/768/EBE
var breytt með framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/21/ESB(3), eftir að reglugerðin var
samþykkt, með því að færa eitt hárlitunarefni á skrá í
II. viðauka, 26 hárlitunarefni í 1. hluta III. viðauka og
með því að breyta leyfilegum hámarksstyrk í fullunnu
snyrtivörunni að því er varðar tvö hárlitunarefni í 1. hluta
III. viðauka. Þessar breytingar skulu nú endurspeglaðar í
reglugerð (EB) nr. 1223/2009.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:
1. gr.
Ákvæðum II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009
er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
Henni skal beitt frá og með 1. september 2013.

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

Gjört í Brussel 10. júlí 2013.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
forseti.
José Manuel BARROSO

__________

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 190, 11.7.2013, bls. 38. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 125/2014 frá 27. júní
2014 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. ESB L 262, 27.9.1976, bls. 169.
(3) Stjtíð. ESB L 208, 3.8.2012, bls. 8.

Efnaheiti/INN

„198

ƍ> DPtQy
fenýl))imínó]bis(etanól)súlfat

Efnaheiti/INN

N,N-bis(2hydroxyethyl)p-Phenylenediamine Sulfate

Heiti í skrá yfir
almenn heiti innihaldsefna

54381-16-7

CAS-númer

Auðkenning efna

a) Eftirfarandi færslur fyrir tilvísunarnúmer 198 til 200 bætist við:

Tilvísunarnúmer

Auðkenning efna

259-134-5

EB-númer

N-(2-nítró-4-amínófenýl)-allýlamín (HC Red nr. 16) og sölt þess

2) Ákvæðum III. viðauka er breytt sem hér segir:

„1373

Tilvísunarnúmer

1) Í II. viðauka bætist eftirfarandi færsla við:

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

Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunarvörum

Vörutegund,
líkamshlutar
Annað

Orðalag notkunarskilyrða og varnaðarorða

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:

Eftir blöndun við oxandi skilyrði Prenta skal á merkimiðann:
má hámarksstyrkur við notkun í
hár ekki fara yfir 2,5% (reiknað Blöndunarhlutfallið.
sem súlfat)
„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
Notist ekki með nítrósamínmynalvarleg ofnæmisviðbrögð.
dandi efnum
Lesið og fylgið leiðbeiningum.
— Hámarksinnihald nítróVDPtQDȝJNJ
Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.
— Geymist í ílátum sem innihalda ekki nítrít
Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
(e. temporary black henna tattoo) getur aukið
hættu á ofnæmi.

Takmarkanir

EB-númer

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

160219-76-1“

CAS-númer

VIÐAUKI

Nr. 54/450
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1,3-bensendíól,
4-klór-

2,4,5,6-tetraamínópýrimídínsúlfat

200

Efnaheiti/INN

199

Tilvísunarnúmer

Tetraaminopyrimidine Sulfate

4-Chlororesorcinol

Heiti í skrá yfir
almenn heiti innihaldsefna

5392-28-9

95-88-5

CAS-númer

Auðkenning efna

226-393-0

202-462-0

EB-númer

b)

a)

Hárlitunarefni
í hárlitunarvörum
sem
ekki eru
oxandi

Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunarvörum

Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunarvörum

Vörutegund,
líkamshlutar

b) 3,4%
(reiknað
sem súlfat)“

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar
Annað

Orðalag notkunarskilyrða og varnaðarorða

a) Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár ekki fara
yfir 3,4% (reiknað sem
súlfat)
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— 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“ 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“
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.

Eftir blöndun við oxandi skilyrði Prenta skal á merkimiðann:
má hámarksstyrkur við notkun í
Blöndunarhlutfallið.
hár ekki fara yfir 2,5%

Takmarkanir

25.9.2014
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Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir
almenn heiti innihaldsefna
CAS-númer

Auðkenning efna

3-(2-hýdroxýetýl)p-fenýlendíammóníumsúlfat

1H-indól-5,6-díól

„206

207

93841-25-9

Dihydroxyindole 3131-52-0

Hydroxyethyl-pPhenylenediamine Sulfate

b) Eftirfarandi færslur fyrir tilvísunarnúmer 206 til 214 bætist við:

Tilvísunarnúmer

412-130-9

298-995-1

EB-númer

a) Hárlitunarefni í
oxandi
hárlitunarvörum

Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunarvörum

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar
Annað

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

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

Orðalag notkunarskilyrða og varnaðarorða

a) Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár ekki fara
yfir 0,5%

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

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Að því er varðar a- og b-lið:

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“
getur aukið hættu á ofnæmi.

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

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

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

Takmarkanir
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5-amínó-4-klór2-metýlfenólhýdróklóríð

1H-indól-6-ól

208

209

6-Hydroxyindole 2380-86-1

5-Amino-4-Chlo- 110102-85-7
ro-o-Cresol HCl

417-020-4

Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunarvörum

Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunarvörum

b) Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum
sem
ekki eru
oxandi

b) 0,5%
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Lesið og fylgið leiðbeiningum.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Eftir blöndun við oxandi skilyrði Prenta skal á merkimiðann:
má hámarksstyrkur við notkun í
Blöndunarhlutfallið.
hár ekki fara yfir 0,5%

— 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“
getur aukið hættu á ofnæmi.

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

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Eftir blöndun við oxandi skilyrði Prenta skal á merkimiðann:
má hámarksstyrkur við notkun í
hár ekki fara yfir 1,5% (reiknað Blöndunarhlutfallið.
sem hýdróklóríð)
„
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“
getur aukið hættu á ofnæmi.

25.9.2014
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1H-indól-2,3-díón

2-amínópýridín-3-ól

210

211

2-Amino-3-Hydroxypyridine

Isatin

16867-03-1

91-56-5

240-886-8

202-077-8

Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunarvörum

Hárlitunarefni 1,6%
í hárlitunarvörum sem
ekki eru
oxandi

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

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Eftir blöndun við oxandi skilyrði Prenta skal á merkimiðann:
má hámarksstyrkur við notkun í
Blöndunarhlutfallið.
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,

— 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“
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.

— 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“
getur aukið hættu á ofnæmi.

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

Nr. 54/454
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2-metýl-1-naftýlasetat

1-hýdroxý-2-metýlnaftalín

212

213

2-Methyl-1Naphthol

1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene

7469-77-4

5697-02-9

231-265-2

454-690-7

Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunarvörum

Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunarvörum

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun
í hár ekki fara yfir 2,0% (þegar
samsetning hárlitunarefna
inniheldur bæði 2-metýl-1-naftól
og 1-asetoxý-2-metýlnaftalín má
hámarksstyrkur 2-metýl-1-naftóls
á höfðinu ekki fara yfir 2,0%).

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun
í hár ekki fara yfir 2,0% (þegar
samsetning hárlitunarefna
inniheldur bæði 2-metýl-1-naftól
og 1-asetoxý-2-metýlnaftalín má
hámarksstyrkur 2-metýl-1-naftóls
á höfðinu ekki fara yfir 2,0%).

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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“
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“
getur aukið hættu á ofnæmi.

25.9.2014
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214

Dínatríum
5,7-dínítró-8-oxídó2-naftalensúlfónat
CI 1316

Acid Yellow 1

846-70-8

212-690-2

b) Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum
sem
ekki eru
oxandi

a) Hárlitunarefni í
oxandi
hárlitunarvörum

b) 0,2%“

a) 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,

— 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“ 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.

Að því er varðar a- og b-lið:

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“
getur aukið hættu á ofnæmi.

Nr. 54/456
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4-nítró-1,2fenýlendíamín

4-Nitro-oPhenylenediamine

99-56-9

„251

2-(4-amínó-nítróanilínó)etanól

HC Red No 7

24905-87-1

d) Í stað færslunnar fyrir tilvísunarnúmer 251 komi eftirfarandi:

„240

c) Í stað færslunnar fyrir tilvísunarnúmer 240 komi eftirfarandi:

246-521-9

202-766-3

Hárlitunarefni 1,0%
í hárlitunarvörum sem
ekki eru
oxandi

Hárlitunarefni
í oxandi hárlitunarvörum

— Geymist í ílátum sem innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald nítrósDPtQDȝJNJ

Notist ekki með nítrósamínmyndandi efnum

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“
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 alvar„
leg 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“
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.

Eftir blöndun við oxandi skilyrði Prenta skal á merkimiðann:
má hámarksstyrkur við notkun í
Blöndunarhlutfallið.
hár ekki fara yfir 0,5%

25.9.2014
Nr. 54/457

f)

2-[bis(2-hýdroxýetýl)amínó]-5nítrófenól

HC Yellow No 4

59820-43-8

2-[(2-nítrófenýl)
amínó]etanól

4-[(2-nítrófenýl)
amínó]fenól

„255

256

4926-55-0

HC Orange No 1 54381-08-7

HC Yellow No 2

Í stað færslnanna fyrir tilvísunarnúmerin 255 og 256 komi eftirfarandi:

„253

e) Í stað færslunnar fyrir tilvísunarnúmer 253 komi eftirfarandi:

259-132-4

225-555-8

428-840-7

b) 1,0%

Hárlitunarefni 1,0%“
í hárlitunarvörum sem
ekki eru
oxandi

b) Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum
sem
ekki eru
oxandi

a) Hárlitunarefni í
oxandi
hárlitunarvörum

Hárlitunarefni 1,5%
í hárlitunarvörum sem
ekki eru
oxandi

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.
Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á ofnæmi.

— Hámarksinnihald nítrósDPtQDȝJNJ
— Geymist í ílátum sem innihalda ekki nítrít

— 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:

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
„
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

a) Prenta skal á merkimiðann:

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 0,75%

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít“

— Hámarksinnihald
QtWUyVDPtQDȝJNJ

— Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum
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N-(2-hýdroxýetýl)2-nítró-4-tríflúormetýl-anilín

261
10442-83-8

104226-21-3

HC Yellow No 7
1-(4’-amínófenýlasó)-2-metýl-4(bis-2-hýdroxýetýl)
amínóbensen

260

HC Yellow No
13

86419-69-4

HC Yellow No 9

PHWR[ê ȕ
amínóetýl)amínó4-nítróbensen,
hýdróklóríð

259

2784-89-6

HC Red No 1

2-nítró-N1-fenýlbensen-1,4-díamín

„258

g) Eftirfarandi færslur fyrir tilvísunarnúmer 258 til 264 bætist við:

443-760-2

146-420-6

415-480-1

220-494-3

b) 2,5%
b) Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum
sem
ekki eru
oxandi

a) Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunarvörum

Hárlitunarefni 0,25%
í hárlitunarvörum sem
ekki eru
oxandi

Hárlitunarefni 0,5%
(reiknað sem
í hárlitunarhýdróklóríð)
vörum sem
ekki eru
oxandi

Hárlitunarefni 1,0%
í hárlitunarvörum sem
ekki eru
oxandi

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á ofnæmi.

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

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— Geymist í ílátum sem innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald nítrósDPtQDȝJNJ

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.
Að því er varðar a- og b-lið:
Notist ekki með nítrósamínmyndandi efnum

Blöndunarhlutfallið.

a) Prenta skal á merkimiðann:
a) Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár ekki fara
yfir 2,5%

— Geymist í ílátum sem innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald nítrósDPtQDȝJNJ

— 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“
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.

25.9.2014
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Etanól, 2,2’-[[4[(4-amínófenýl)asó]
fenýl]imínó]bis-

9,10-antrasendíón,
HC Blue No 14
1,4-bis[(2,3-díhýdroxýprópýl)amínó]-

263

264

68391-31-1

421-470-7

243-987-5

269-943-5

„16

Tilvísunarnúmer

1-naftalenól

Efnaheiti/INN

1-Naphthol

Heiti í skrá yfir
almenn heiti innihaldsefna

90-15-3

CAS-númer

Auðkenning efna

201-969-4

EB-númer

h) Í stað færslnanna fyrir tilvísunarnúmerin 16, 22, 221 og 250 komi eftirfarandi:

99788-75-7

Disperse Black 9 20721-50-0

Basic Yellow 57
Bensenamíníum,
3-[(4,5-díhýdró-3metýl-5-oxó-1-fenýl1H-pýrasól-4-ýl)
asó]-N,N,Ntrímetýl-,
klóríð

262

Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

Orðalag notkunarskilyrða og varnaðarorða

Eftir blöndun við oxandi skilyrði Prenta skal á merkimiðann:
má hámarksstyrkur við notkun í
Blöndunarhlutfallið.
hár ekki fara yfir 2,0%

Annað

— Geymist í ílátum sem innihalda ekki nítrít“

— Hámarksinnihald nítrósDPtQDȝJNJ

Notist ekki með nítrósamínmyndandi efnum

Takmarkanir

0,3% (af blöndunni í hlutföllunum 1:1 úr
2,2’-[4-amínófenýlasó)
fenýlimínó]díetanól og
lignósúlfat)

Hárlitunarefni 0,3%
í hárlitunarvörum sem
ekki eru
oxandi

Hárlitunarefni
í hárlitunarvörum sem
ekki eru
oxandi

Hárlitunarefni 2,0%
í hárlitunarvörum 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:

Nr. 54/460
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22

Tilvísunarnúmer

1,3-bensendíól

Efnaheiti/INN

Resorcinol

Heiti í skrá yfir
almenn heiti innihaldsefna

108-46-3

CAS-númer

Auðkenning efna

203-585-2

EB-númer

b) Hársnyrtivökvar
og hárþvottalegir

a) Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunarvörum

Vörutegund,
líkamshlutar

b) 0,5%

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

Blöndunarhlutfallið.

Til faglegrar notkunar

Eftir blöndun við oxandi skilyrði
má hámarksstyrkur við notkun í
hár ekki fara yfir 1,25%

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“ 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.

a) 1. 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“
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.

Orðalag notkunarskilyrða og varnaðarorða

Til almennrar notkunar

Annað

Að því er varðar 1. og 2. lið:

2.

a) 1.

Takmarkanir

25.9.2014
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Tilvísunarnúmer

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir
almenn heiti innihaldsefna
CAS-númer

Auðkenning efna

EB-númer

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

Takmarkanir

Annað

2.

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ 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.

Skolið augun strax ef varan kemst í
snertingu við þau.

Inniheldur resorsínól.

„Eingöngu til nota í atvinnuskyni.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

Notist ekki til að lita augnhár eða
augabrúnir.“

Skolið augun strax ef varan kemst í
snertingu við þau.

Skolið hárið vel eftir notkun.

Inniheldur resorsínól.

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

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

Orðalag notkunarskilyrða og varnaðarorða
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221

Tilvísunarnúmer

2-(4-metýl-2-nítróanilínó)etanól

Efnaheiti/INN

CAS-númer

Hydroxyethyl-2- 100418-33-5
Nitro-p-Toluidine

Heiti í skrá yfir
almenn heiti innihaldsefna

Auðkenning efna

408-090-7

EB-númer

b) Hárlitunarefni
í hárlitunarvörum
sem
ekki eru
oxandi

a) Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunarvörum

Vörutegund,
líkamshlutar

b) 1,0%

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
QtWUyVDPtQDȝJNJ

Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

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“.

—

—

—

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“
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.

Prenta skal á merkimiðann:

Að því er varðar a- og b-lið:

a)

— b) Inniheldur resorsínól.

— 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:

Orðalag notkunarskilyrða og varnaðarorða

Blöndunarhlutfallið.

Annað

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

Takmarkanir
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250

Tilvísunarnúmer

1-amínó-2-nítró4-(2´,3´-díhýdroxýprópýl)
amínó-5-klórbensen
+ 1,4-bis-(2´,3´díhýdroxýprópýl)
amínó-2-nítró-5klórbensen

Efnaheiti/INN

CAS-númer

HC Red No 10 + 95576-89-9 +
HC Red No 11
95576-92-4

Heiti í skrá yfir
almenn heiti innihaldsefna

Auðkenning efna

EB-númer

b) Hárlitunarefni
í hárlitunarvörum
sem
ekki eru
oxandi

a) Hárlitunarefni
í oxandi
hárlitunarvörum

Vörutegund,
líkamshlutar

b) 2,0%“

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar
Annað

— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

— Hámarksinnihald
QtWUyVDPtQDȝJNJ

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 1,0%

Takmarkanir

— 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“ 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:

Orðalag notkunarskilyrða og varnaðarorða
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