
JAK CZYTAĆ
SYMBOLE NA
ETYKIETACH

KOSMETYKÓW



Kosmetyk 
 drogeryjny a
profesjonalny
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Różnice między kosmetykami
drogeryjnymi a
gabinetowymi 

*Osoba, która nam doradza. 
W gabinecie jest to
kosmetolog, czyli ekspert w
dziedzinie pielęgnacji. 

*Cena = jakość
W gabinecie korzystamy z
kosmetyków bazujących na
sprawdzonych i
przebadanych składnikach.

*Skład kosmetyku a
właściwości podane przez
producenta. 
Po przeanalizowaniu składów
kilku kremów drogeryjnych
okazało się, że nie zawierają
one ani jednego składnika
mającego działanie, o którym
mówi producent. 
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Składniki, których
należy unikać w

kosmetykach
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Konserwant
Dlaczego?

Silne podrażnienia dróg oddechowych 
Ostre reakcje alergiczne 

Czynnik rakotwórczy 

Inne nazwy:
Diazolidinyl Urea

DMDM Hydantoin
Imidazolidinyl Urea

5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol

Quanternium-15
Benzylhemiformal 

Donory formaldehydu-
Formaldehydy
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 Konserwant o właściwościach
antybakteryjnych.

 Podejrzewa się go o toksyczne
działanie dla środowiska naturalnego.

Badania wykazują też, że może
powodować rozwój komórek

nowotworowych, alergie skórne i
zaburzać pracę hormonów. 

Triclosan
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Popularny konserwant, który
może być stosowany w
ograniczonym stężeniu. 

Niestety często pojawia się też w
kosmetykach naturalnych. Może

podrażniać wrażliwą skórę. 
Co do jego stosowania w

kosmetykach naturalnych zdania
są podzielone i najczęściej zaleca

się, by unikały go przede
wszystkim kobiety w ciąży. 

Phenoxyethanol
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Mogą podrażniać wrażliwą skórę 
 powodując zaczerwienienie, wysypkę

i swędzenie.
W 2007 roku parabeny zostały

uznane ze substancje, które mogą
mieć wpływ na zaburzanie gospodarki

hormonalnej, dlatego warto jednak
ograniczyć z nimi kontakt. 

Inne nazwy:
Methylparaben
Butylparaben
Propylparaben
Ethylparaben

Isobutylparaben
Benzylparaben

Parabeny
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Znaczenie symboli
znajdujących się
na etykietach
kosmetyków
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Sym bol PAO – Pe riod After Ope ning, cza sem jest też
na zy wa ny sym bo lem otwar te go sło icz ka. Do dat ko wo

na sło icz ku lub pod nim po da je się licz bę mie się cy
(np. 6M, 9M, 24M).Sym bol PAO ozna cza czas po

otwar ciu opa ko wa nia (od mo men tu pierw sze go uży- 
cia pro duk tu zgod nie z je go prze zna cze niem), w ja- 

kim pro dukt mo że być bez piecz nie sto so wa ny.

W obo wią zu ją cych prze pi sach ist nie je CAŁKOWITY za -
kaz te sto wa nia ko sme ty ków oraz skład ni ków ko sme ty -
ków na zwie rzę tach, a tak że wpro wa dzania do obro tu
ko sme ty ków za wie ra ją cych sub stan cje te sto wa ne na
zwie rzę tach przez da ne go pro du cen ta. Dla te go znak
ten jest co raz rza dziej sto so wa ny przez pro du cen tów.

Znak „d baj o czy sto ść”. Po zu ży ciu opa ko wa nie na le ży
wy rzu cić do ko sza na od pa dy, aby nie za nie czysz cza -
ło śro do wi ska.

Rę ka na książ ce ozna cza, że do opa ko wa nia do łą- 
czo na jest ulot ka in for ma cyj na. Ulot ka naj czę ściej
za wie ra in for ma cje o skła dzie ko sme ty ku i ostrze- 

że niach zwią za nych z je go sto so wa niem.
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Znak CE ozna cza, że wy rób jest zgod ny z nor ma mi
Unii Eu ro pej skiej i pod sta wo wym kry te rium przy zna- 

wa nia zna ku jest bez pie czeń stwo i zdro wie użyt kow ni- 
ka. Ozna cze nie jest obo wiąz ko we i mu si być umiesz- 

czo ne na wy ro bie przed wpro wa dze niem go na ry nek.
To war zo stał wy pro du ko wa ny zgod nie z prze pi sa mi

obo wią zu ją cy mi w Unii Eu ro pej skiej.

Sym bol pro duk tu ła two pal ne go. Po jem nik pod ci śnie -
niem: chro nić przed słoń cem i tem pe ra tu rą po wy żej
50°. Nie prze kłu wać ani nie spa lać, tak że po zu ży ciu.
Na le ży chro nić przed źró dła mi za pło nu.

Opa ko wa nie na da je się do re cy klin gu.

Ozna ko wa nie ma te ria łu, z któ re go wy ko na no
opa ko wa nie. Po ka za ny sym bol ozna cza, że opa ko- 

wa nie wy ko na no z alu mi nium.
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Znak to wa ro wy „Zie lo ny Punk t”o zna cza, że pro du cent
ma pod pi sa ną umo wę z or ga ni za cją odzy sku i re cy klin gu
od pa dów opa ko wa nio wych, któ ra jed no cze śnie po sia da

li cen cję na uży wa nie te go zna ku. W Pol sce wy łącz ne
pra wa do uży wa nia zna ku ma Re ko pol Or ga ni za cja

Odzy sku S.A., Znak ten czę sto – nie słusz nie – ko ja rzo ny
jest z moż li wo ścią re cy klin gu opa ko wa nia lub eko lo gicz- 

no ścią pro duk tu.

Ten sym bol in for mu je, że opis skła du ko sme ty ku znaj -
du je się pod ety kie tą, któ rą na le ży od kle ić.

Sym bol UVA ozna cza, że pro dukt speł nia za le ce nia
Ko mi sji Eu ro pej skiej w za kre sie sku tecz no ści ochro ny
przed pro mie nio wa niem UVA. Te za le ce nia mu szą
być speł nio ne przez wszyst kie ko sme ty ki prze ciw sło -
necz ne.
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Skład kosmetyków możemy też
przeanalizować  przy użyciu

aplikacji na telefon. 

*INCI Beauty

*Ingred
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Tutaj nas znajdziesz

@fabrykaperel

@FabrykaPereł

www.fabrykaperel.pl


