
PODROBNOSTI O RÁMCOVÝCH ZLO�ENIACH KOZMETICKÝCH VÝROBKOV

Rámcové zlo�enie è. 1.1

KRÉMY, LOTIONY, PEELINGY A GÉLY URÈENÉ NA HYDRATÁCIU,
ÈISTENIE, ZO�TÍHLENIE A O�ETRENIE POKO�KY

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Rastlinné a minerálne oleje (ako paraffinum liquidum*), vosky a mastné
alkoholy (ako lanolin* a jeho deriváty) 95

Humektanty (ako glycerin*, propylene glycol*, PEG) 25

Emulgátory (ako glyceryl stearate*, PEG-stearát) 25

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 25

Silikóny (ako dimethicone*, cyclomethicone*) 20

Aniónové, amfotérne alebo neiónové povrchovoaktívne látky (ako sodium
cocoyl isethionate*, sodium laureth sulfate*) 20

Regulátory viskozity (ako étery celulózy, carbomer*) 12

Emolienty (ako isopropyl myristate*, mastné alkoholy) 10

Abrazíva (ako polyethylene*, orechová drvina) 10

Doplnkové prísady (ako vitamíny, antioxidanty, rastlinné extrakty ako
�en�eò) 10

Katiónové povrchovoaktívne látky ≥ C12 a polyméry (ako
polyquaternium-7*, polyquaternium-24*, distearyldimonium chloride*) 5 o

Parfum* 5

Zinc oxide* 3

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 2

Kozmetické farbivá (vrátane oxidov �eleza a prísad na dosiahnutie perle-
�ového efektu)

1

Aqua* do 100
o Krémové parfumy mô�u obsahova� a� 20 % parfumu.

Rámcové zlo�enie è. 1.2

ZVLHÈUJÚCI LOTION ALEBO GÉL

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Silikóny (ako dimethicone*) 20

Oleje a vosky (ako minerálne oleje, lanolin*) 20

Humektanty a emolienty (ako glycerin*, propylene glycol*) 15

Regulátory viskozity (ako carbomer*, étery celulózy) 12

Doplnkové prísady (ako vitamíny, antioxidanty, rastlinné extrakty) 10

Ultrafialové filtre 10

Emulgátory, povrchovoaktívne látky (ako PEG-stearát, ceteareth*) 5

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 3

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 2

Parfum* 1
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Kozmetické farbivá (vrátane oxidov �eleza a prísad na dosiahnutie perle-
�ového efektu)

1

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 1.3

PLE�OVÝ KRÉM VRÁTANE HYDRATAÈNÉHO KRÉMU

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Silikóny a prchavé silikóny (ako cyclomethicone*) 50

Emolienty (ako oleje, vosky) 30

Humektanty (ako glycerin*) 15

Doplnkové prísady (ako rastlinné extrakty, vitamíny, ultrafialové filtre) 10

Plnidlá (ako �krob, kaolin*, talc*) 10

Emulgátory (ako sorbitan sesquioleate*, sorbitan stearate*) 5

Kozmetické farbivá (ako oxidy �eleza) 2

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 2

Regulátory viskozity (ako cellulose gum*) 1

Parfum* 1

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 1.4

ZVLHÈUJÚCI SPREJ, MECHANICKÝ ROZPRA�OVAÈ

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 90

Silikóny a silikónové oleje 80

Emolienty (ako isopropyl myristate*, deriváty lanolínu) 50

Minerálne oleje 30

Doplnkové prísady (ako rastlinné extrakty, vitamíny, proteíny) 10

Parfum* 5

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1,5

Antioxidanty 0,1

Rámcové zlo�enie è. 1.5

OLEJ NA TELO ALEBO TVÁR

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Rastlinné extrakty (ako extrakty z rozmarínu, rumanèeka) 10

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 10

Emulgátory (ako steareth-2*, steareth-4*) 10

Humektanty (ako glycerin*) 5

Parfum* 5

Doplnkové prísady (ako antioxidanty, kozmetické farbivá) 1

Oleje (ako minerálne alebo rastlinné) a silikóny do 100

Rámcové zlo�enie è. 1.6

KRÉM NA RUKY

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Humektanty a emolienty (ako glycerin*, PEG) 50

Vosky, oleje a tuky (ako lanolin*, parafíny, esterové oleje) 25
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Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 20

Emulgátory, povrchovoaktívne látky (ako glyceryl stearate*, sodium co-
coyl isethionate*) 10

Utrafialové filtre 8

Filmotvorné prísady (ako xanthan gum*) 5

Doplnkové prísady (ako vitamíny, rastlinné extrakty) 5

Regulátory viskozity (ako carbomer*) 3

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 2

Parfum* 1

Kozmetické farbivá 1

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 1.7

ÈISTIACI GÉL NA RUKY

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Aniónové povrchovoaktívne látky (ako sodium laureth sulfate*) 40

Oleje (ako izoparafíny) 30

Amfotérne alebo neiónové povrchovoaktívne látky (ako etoxylované este-
ry sorbitanu) 20

Humektanty a emolienty (ako glycerin*, propylene glycol*, sorbitol*) 10

Regulátory viskozity (ako steareth-50*) 5

Doplnkové prísady (ako rastlinné extrakty, vitamíny) 5

Parfum* 2

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 1.8

LOTION NA TVÁR

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 70

Emolienty a humektanty (ako glycerin*, isopropyl myristate*, PEG) 25

Rastlinné extrakty 10

Zinc oxide* 5

Doplnkové prísady (ako vitamíny, ultrafialové filtre) 5

Potassium alum* 4

Povrchovoaktívne látky, emulgátory (ako sorbitan stearate*) 3

Camphor* 2

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 2

Parfum* 1,5

Regulátory viskozity (ako carbomer*) 1

Kozmetické farbivá 1

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 1.9

ÈISTIACI VÝROBOK NA TVÁR

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Aniónové povrchovoaktívne látky (ako sodium laureth sulfate*, diso-
dium laureth sulfosuccinate*) 55
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Emolienty (ako glycerin*) 20

Neiónové alebo amfotérne povrchovoaktívne látky (ako cocamide MIPA*,
ceteth-20*, etoxylované mastné alkoholy) 20

Regulátory viskozity (ako carbomer*) 6

Doplnkové prísady (ako glycol distearate* na dosiahnutie perle�ového
efektu) 5

Emulgátory (ako cetyl alcohol*) 5

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 2

Parfum* 1

Kozmetické farbivá 1

Chelataèné èinidlá 0,5

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 1.10

VÝROBOK NA ODLÍÈENIE TVÁRE ALEBO OÈÍ

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Silikóny 50

Doplnkové prísady (ako proteíny, vitamíny, rastlinné extrakty) 10

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 0,1

Oleje (ako paraffinium liquidum*, oleyl alcohol*, isopropyl myristate*) do 100

Rámcové zlo�enie è. 1.11

VÝROBOK NA ODLÍÈENIE OÈÍ

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Oleje (ako minerálne) 40

Emolienty a humektanty (ako glycerin*, propylene glycol*) 15

Neiónové povrchovoaktívne látky (ako polysorbate 60*) 6

Emulgátory (ako cetyl alcohol*) 5

Regulátory viskozity (ako hydroxyethylcelullose*) 5

Amfotérne alebo katiónové povrchovoaktívne látky (ako deriváty betaí-
nu) 5

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 2

Doplnkové prísady (ako chelataèné èinidlá, rastlinné extrakty, ultrafia-
lové filtre) 1

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 1.12

PLE�OVÁ MASKA

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Vosky (ako cera alba*), oleje (ako minerálne a rastlinné) a tuky 90

Regulátory viskozity (ako bentonite*, carbomer*, celullose*) 60

Humektanty (ako glycerin*, propylene glycol*) 40

Plnidlá (ako �krob, zinc oxide*, kaolin*) 30

Emulgátory a povrchovoaktívne látky (ako glyceryl stearate*, sodium la-
ureth sulfate*) 25

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 20

Doplnkové prísady (ako rastlinné extrakty, ultrafialové filtre, antioxi-
danty) 5

Emolienty (ako isopropyl myristate*) 5
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Konzervaèné a antimikrobiálne látky 2

Parfum* 1

Kozmetické farbivá 1

Chelataèné èinidlá 0,5

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 1.13

LOTIONY A GÉLY NA REGENERÁCIU POKO�KY

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Emolienty (ako rastlinné oleje) 50

Emulgátory a povrchovoaktívne látky (ako sorbitan stearate*,
TEA-stearate*) 25

Humektanty (ako glycerin*) 25

Doplnkové prísady (ako proteínové hydrolyzáty, rastlinné extrakty, vita-
míny) 10

Ultrafialové filtre 10

Regulátory viskozity (ako carbomer*) 2

Konzervaèné a antimikrobiálné látky 1

Parfum* 1

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 1.14

VÝROBKY NA STAROSTLIVOS� O POKO�KU V KAPSULIACH

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Silikóny (ako dimethicone*) 90

Emolienty (ako squalane*) 25

Doplnkové prísady (ako vitamíny, rastlinné extrakty) 5

Materiál, z ktorého sú vyrobené kapsule (ako gelatin*, collagen* a deri-
váty celulózy, agar* a zmäkèujúce prísady ako glycerin* a sorbitol*)

Rámcové zlo�enie è. 1.15

PLE�OVÝ GÉL VRÁTANE ANTIBAKTERIÁLNEHO GÉLU

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 40

Emolienty a humektanty (ako propylene glycol*, glycerin*) 20

Doplnkové prísady (ako vitamíny, rastlinné extrakty) 10

Neiónové povrchovoaktívne látky (ako polyglykolétery mastných kyselín) 6

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 3,5

Regulátory viskozity (ako carbomer*) 2

Kozmetické farbivá 1

Parfum* 0,5

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 1.16

ANTISEPTICKÝ PENIVÝ GÉL ALEBO ÈISTIACI GÉL NA VONKAJ�IU INTÍMNU HYGIENU

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Aniónové povrchovoaktívne látky (ako sodium lauroyl sarcosinate*, di-
sodium laureth sulfosuccinate*) 20
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Neiónové alebo amfotérne povrchovoaktívne látky (ako deriváty betaínu,
deriváty glukózy) 15

Emolienty (ako glycerin*) 10

Prísady na zvý�enie penivosti (ako cocamide MIPA*) 5

Doplnkové prísady (ako látky na dosiahnutie perle�ového efektu, rastlin-
né extrakty) 5

Anorganické soli (ako sodium chloride*) 3

Regulátory viskozity (ako hydroxypropyl metylcelullose*) 3

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 2

Parfum* 1

Kozmetické farbivá 1

Chelataèné èinidlá 0,5

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 2.1

�AMPÓN, TEKUTÝ A KRÉMOVÝ

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Aniónové povrchovoaktívne látky (ako sodium/ammonium/TEA lauryl
sulfates*, sodium/ammonium/TEA laureth sulfates*) 30

Amfotérne povrchovoaktívne látky (ako deriváty betaínu) 20

Neiónové povrchovoaktívne látky (ako mastné alkanolamidy) 15

Regulátory viskozity (ako propylene glycol*, PEG) 10

Katiónové povrchovoaktívne látky ≥ C12 (ako distearyldimonium chlori-
de*) 5

Prísady na kondicionovanie vlasov (ako silikónové deriváty, deriváty cys-
teínu, deriváty celulózy, estery mastných kyselín) max. 5

Doplnkové prísady (ako ultrafialové filtre, zaka¾ujúce prísady, látky na
dosiahnutie perle�ového efektu) max. 5

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Chelataèné èinidlá (ako disodium EDTA*) 0,5

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 2.2

�AMPÓN VO FORME MYDLA

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Mydlový základ rastlinného pôvodu (ako zmes sodných alebo draselných
solí kyseliny laurovej a stearovej) 70

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 30

Rastlinné extrakty 10

Silice, éterické oleje 1

Rámcové zlo�enie è. 2.3

�AMPÓN S KONDICIONÉROM

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Aniónové povrchovoaktívne látky (ako sodium laureth sulfate*) 20
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Neiónové povrchovoaktívne látky (ako sodium dodecylbenzenesulfona-
te*) 20

Amfotérne povrchovoaktívne látky (ako deriváty betaínu) 20

Regulátory viskozity (ako mastné alkoholy, stearyl alcohol*) 10

Oleje a vosky (ako minerálne oleje) 10

Silikóny (ako cyclomethicone*) 10

Katiónové povrchovoaktívne látky ≥ C12 (ako distearyldimonium chlori-
de*) 5

Katiónové polyméry (ako polyquaternium-11*) 5

Humektanty a emolienty (ako glycerin*) 5

Doplnkové prísady (ako ultrafialové filtre, látky na dosiahnutie perle�o-
vého efektu) 5

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Kozmetické farbivá 1

Chelataèné èinidlá 0,5

Parfum* 0,5

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 2.4

KONDICIONÉR NA VLASY

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Oleje, vosky (ako rastlinné a minerálne), silikóny a mastné alkoholy
(ako petrolatum*, triticum vulgare*, amodimethicone*, cetearyl alcohol*) 20

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 15

Emulgátory (ako ceteth-30*, cetyl alcohol*) 10

Amfotérne povrchovoaktívne látky (ako deriváty betaínu) 10

Doplnkové prísady (ako proteíny, chelataèné èinidlá, látky na dosiahnu-
tie perle�ového efektu) 10

Katiónové povrchovoaktívne látky ≥ C12 (ako cetrimonium chloride*) 5

Emolienty a humektanty (ako glycerin*, propylene glycol*) 5

Regulátory viskozity (ako carbomer*, hydroxyethylcelullose*) 5

Polyméry a �ivice (ako polyquaternium-10*, polyquaternium-11*, butyl
ester of PVM/MA copolymer*) 5

Parfum* 3

Ultrafialové filtre 1

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Kozmetické farbivá 1

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 2.5

KONDICIONÉR NA VLASY NA BÁZE SILIKÓNU

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Silikóny a prchavé silikóny (ako cyclomethicone*) 99

Doplnkové prísady (ako ultrafialové filtre, polyméry) 10

Emulgátory (ako etoxylované mastné alkoholy) 6

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 5
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Rámcové zlo�enie è. 2.6

KRÉM NA VLASY

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Oleje a vosky (ako rastlinné a minerálne, petrolatum*, glyceryl steara-
te*) 60

Látky na kondicionovanie vlasov (ako proteíny a ich deriváty, deriváty
celulózy, katiónové kopolyméry) 20

Silikóny (ako dimethicone*) 20

Emulgátory a povrchovoaktívne látky (ako etoxylované mastné kyseliny) 15

Humektanty (ako propylene glycol*, glycerin*) 10

Polyméry a �ivice (ako PVP/VA copolymer*, akrylates copolymer*) 5

Doplnkové prísady (ako ultrafialové filtre, vitamíny) 2

Parfum* 1

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 2.7

LESK NA VLASY VO FORME VOSKU ALEBO BRILANTÍNY

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Vosky a oleje (ako minerálne oleje, silikóny) 99

Emulgátory a povrchovoaktívne látky (ako etoxylované mastné kyseliny) 3

Parfum* 3

Doplnkové prísady (ako ultrafialové filtre, vitamíny) 2

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Kozmetické farbivá 1

Rámcové zlo�enie è. 2.8

LOTION NA VLASY

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Etanol, izopropanol alebo zmes (alcohol*, alcohol denat.*, isopropyl al-
cohol*) 60

Látky na kondicionovanie vlasov (ako hydrolyzáty proteínov, deriváty ce-
lulózy) 20

Étery PPG 10

Parfum* 3

�ivice a polyméry (ako polyvinyl acetate*, PVP*) 2

Doplnkové prísady (ako vitamíny, rastlinné extrakty, chelataèné èinidlá,
ultrafialové filtre) 2

Konzervaèné a antimikrobiálné látky 2

Prísady na farbenie vlasov, kozmetické farbivá 1

Camphor* 0,5

Aqua* do 100

Výrobky zlo�ené z dvoch fáz obsahujú do 50 % minerálneho oleja.

Rámcové zlo�enie è. 2.9

TU�IDLO NA VLASY VRÁTANE TÓNOVACÍCH TU�IDIEL A MECHANICKÝCH ROZPRA�OVAÈOV

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 80
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Izopropanol (isopropyl alcohol*) 10

Acetone* 10

Silikóny (ako dimethicone*) a oleje (ako minerálne oleje) 10

�ivice a polyméry (ako polyvinyl acetate*, PVP*) 5

Parfum* 2

Humektanty (ako propylene glycol*) 2

Etoxylované glykoly 2

Neutralizaèné látky (ako aminomethyl propanol*) 2

Doplnkové prísady (ako ultrafialové filtre, vitamíny) 2

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 2

Katiónové povrchovoaktívne látky 1

Izopropyl estery mastných kyselín 1

Prísady na farbenie vlasov, kozmetické farbivá 1

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 2.10

LESK NA VLASY ALEBO GÉL NA FORMOVANIE ÚÈESU

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 50

Silikónové deriváty (ako dimethicone*) 25

Humektanty (ako glycerin*, propylene glycol*) 20

�ivice a polyméry (ako PVP*, polyquaternium-11*, VA/crotonates copo-
lymer *, butyl ester of PVM/MA copolymer*), neutralizaèné látky (ako
aminomethyl propanol*, triethanolamine*) 10

Povrchovoaktívne látky a emulgátory (ako etoxylované mastné kyseliny) 5

Izopropanol (isopropyl alcohol*) (mô�e by� prítomný v �iviciach) 5

Regulátory viskozity (ako carbomer*) 2

Doplnkové prísady (ako ultrafialové filtre, vitamíny) 2

Konzervaèné a antimikrobiálne látky, chelataèné èinidlá 1,5

Parfum* 1

Kozmetické farbivá 1

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 2.11

PENA NA VLASY

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 30

Propelanty (ako uh¾ovodíky, dimethyl ether*, stlaèený vzduch) 30

Silikónové deriváty (ako amodimethicone*) a minerálne oleje (ako paraf-
finum liquidum*) 10

Filmotvorné prísady, polyméry a �ivice (ako polyvinyl acetate*, PVP*,
polyquaternium-4*) a neutralizaèné látky (ako aminomethyl propanol*) 10

Étery polyglykolov 5

Katiónové povrchovoaktívne látky ≥ C12 (ako quaternium-27*, cetrimo-
nium chloride*) 5

Neiónové povrchovoaktívne látky (ako oleth-20*) 5

Zmäkèujúce prísady (ako triacetin*, deriváty lanolínu) 2

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 2

Doplnkové prísady (ako ultrafialové filtre, vitamíny) 1
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Kozmetické farbivá 1

Parfum* 0,2

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 2.12

SPREJ NA VLASY, AEROSÓLOVÝ ROZPRA�OVAÈ

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Etanol, izopropanol alebo zmes (alcohol*, alcohol denat.*, isopropyl al-
cohol*) 95

Propelanty (ako dimetyl ether*, uh¾ovodíky, fluorované uh¾ovodíky) 90

Rozpú��adlá (ako acetone*, prchavé silikóny) 25

�ivice a polyméry (ako PVP/VA copolymer*, VA/crotonates copolymer,
butyl ester of PVM/MA copolymer*), neutralizaèné látky (ako aminomet-
hyl propanol*), alkoxylované deriváty celulózy 8,5

Doplnkové prísady (ako ultrafialové filtre, vitamíny) 2

Zmäkèujúce prísady (ako deriváty lanolínu, silikónový olej) 2

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Parfum* 1

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 2.13

SPREJ NA VLASY, MECHANICKÝ ROZPRA�OVAÈ

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Etanol alebo izopropanol (alcohol*, alcohol denat.*, isopropyl alcohol*) 95

Rozpú��adlá (ako acetone*, prchavé silikóny) 25

�ivice a polyméry (ako PVP/VA copolymer*, VA/crotonates copolymer*,
butyl ester of PVM/MA copolymer*), neutralizaèné látky (ako aminomet-
hyl propanol*), alkoxylované deriváty celulózy 8,5

Doplnkové prísady (ako ultrafialové filtre, vitamíny) 2

Zmäkèujúce prísady (ako deriváty lanolínu, silikónový olej) 2

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Parfum* 1

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 2.14

TRVALÁ ONDULÁCIA � I

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Redukujúce látky:

ammonium thioglycolate* na profesionálne pou�itie

na be�né pou�itie

cysteine HCl*

13 o

9,5 o

10

Amónne soli (ako ammonium bicarbonate*) 7

Alkálie (ako amíny alebo ammonium hydroxide*) 5

Diammonium dithioglycolate* 6

Doplnkové prísady (ako regulátory viskozity, emulgátory) 3

Aniónové, neiónové, amfotérne alebo katiónové ≥ C12 povrchovoaktívne
látky (ako cocamidopropyl betaine*, dicetyldimonium chloride*) 3

Aniónové alebo katiónové polyméry (ako acrylates copolymer*,
polyquaternium-11*) 2,5
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Silikóny (ako amodimethicone*) 2,5

Parfum* 1

Kozmetické farbivá 1

Zaka¾ujúce prísady (ako styrene/PVP copolymer*) 0,5

Chelataèné èinidlá 0,3

Aqua* do 100
o≤11 % vyjadrených v prepoète na thioglycolic acid* na profesionálne po-

u�itie a
≤ 8 % vyjadrených v prepoète na thioglycolic acid* na be�né pou�itie

Hodnota pH � 7 a� 9,5

Rámcové zlo�enie è. 2.15

TRVALÁ ONDULÁCIA � II

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Redukujúce látky:

ammonium thioglycolate*

cysteine HCl*

amónne soli iných sírnych kyselín (ako ammonium thioglycolate*)

9,5 o

10

3

Amónne soli (ako ammonium bicarbonate*) 7

Alkálie (ako amíny alebo ammonium hydroxide*) 5

Aniónové, neiónové, amfotérne alebo katiónové ≥ C12 povrchovoaktívne
látky (ako dicetyldimonium chloride*, deriváty betaínu) 3

Doplnkové prísady (ako regulátory viskozity) 3

Látky na kondicionovanie vlasov (ako proteíny) 2,5

Aniónové alebo katiónové polyméry (ako polyquaternium-11*) 2,5

Silikóny (ako amodimethicone*) 2,5

Parfum* 1

Kozmetické farbivá 1

Zaka¾ujúce prísady (ako styrene/PVP copolymer*) 0,5

Chelataèné èinidlá 0,3

Aqua* do 100
o ≤ 8 % vyjadrených v prepoète na thioglycolic acid* na be�né pou�itie

Hodnota pH � 7 a� 9,5

Rámcové zlo�enie è. 2.16

TRVALÁ ONDULÁCIA � III

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Redukujúce látky:

ammonium thiolactate*

cysteine HCl*

12

5

Amónne soli (ako ammonium bicarbonate*) 7

Alkálie (ako ammonium hydroxide* alebo amíny) 5

Aniónové, neiónové, amfotérne, alebo katiónové ≥ C12 povrchovoaktívne
látky (ako dicetyldimonium chloride*, deriváty betaínu) 3

Doplnkové prísady (ako regulátory viskozity) 3

Aniónové alebo katiónové polyméry (ako kvartérne amóniové zlúèeniny) 2,5

Silikóny (ako amodimethicone*) 2,5

Parfum* 1
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Kozmetické farbivá 1

Zaka¾ujúce prísady 0,5

Chelataèné èinidlá 0,3

Aqua* do 100

Hodnota pH � 7 a� 9,5

Rámcové zlo�enie è. 2.17

TRVALÁ ONDULÁCIA � IV

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

ÈAS� 1

Hydrogen peroxide* 12

Neiónové povrchovoaktívne látky 5

Látky na kondicionovanie vlasov (ako proteíny) 1

Stabilizátory 0,5

Aqua* do 100

Hodnota pH � 2,5 a� 3,5

ÈAS� 2

Ammonium thiglycolate* 20 o

Alkálie (ako ammonium hydroxide* alebo amíny) 5

Amónne soli (ako ammonium bicarbonate*) 5

Aniónové, neiónové, amfotérne alebo katiónové ≥ C12 povrchovoaktívne
látky (ako deriváty betaínu, dicetyldimonium chloride*) 3

Parfum* 1

Kozmetické farbivá 1

Zaka¾ujúce prísady 0,5

Aqua* do 100
o Pred prebehnutím exotermickej reakcie s hydrogen peroxide*:

Hodnota pH � 7 a� 9,5,
Èasti 1 a 2 sa pred pou�itím zmie�ajú. Pri mie�aní prebieha exotermická re-
akcia.
Hodnota pH takto pripravenej zmesi v aplikaènej forme � 7 a� 9,5.
o Po zmie�aní:
≤ 11 % ammonium tioglycolate*, vyjadrených v prepoète na tioglycolic acid*
na profesionálne pou�itie,
≤ 8 % ammonium tioglycolate*, vyjadrených v prepoète na tioglycolic acid*
na be�né pou�itie.

Rámcové zlo�enie è. 2.18

TRVALÁ ONDULÁCIA � V

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

ÈAS� 1

Estery kyseliny tioglykolovej (ako glyceryl thioglycolate*) 99

Glycerin* 50

ÈAS� 2

Redukujúce látky:

ammonium tioglycolate*

cysteine HCl*

5

10

Aniónové, neiónové alebo amfotérne povrchovoaktívne látky (ako derivá-
ty betaínu) 10
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Katiónové ≥ C12 povrchovoaktívne látky (ako dicetyldimonium chloride*) 5

Alkálie (ako ammonium hydroxide* alebo amíny) 5

Diammonium dithioglycolate* 4

Silikóny (ako amodimethicone*) 3

Látky na kondicionovanie vlasov (ako proteíny, polyméry) 2

Zaka¾ujúce prísady 1

Parfum* 1

Aqua* do 100

Hodnota pH èasti 2 � 8 a� 9,5

Hodnota pH zmesi pripravenej ako aplikaèná forma zmie�aním èastí 1
a 2 � 6,5 a� 9

Rámcové zlo�enie è. 2.19

NEUTRALIZÁTOR TRVALEJ ONDULÁCIE, TEKUTÝ ALEBO KRÉMOVÝ

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Emulgátory, povrchovoaktívne látky, zmáèadlá (ako cetearyl alcohol*) 8

Hydrogen peroxide* 2 � 6

Regulátory viskozity (ako carbomer*) 2

Látky na kondicionovanie vlasov (ako silikóny) 2

Parfum* 1

Kozmetické farbivá 1

Stabilizátory peroxidu vodíka (ako phenacetin*, sodium stannate*, oxy-
quinoline sulfate*) 0,5

Zaka¾ujúce prísady (ako styrene/PVP copolymer*) 0,5

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 0,2

Chelataèné èinidlá 0,2

Prísady na úpravu hodnoty pH (ako citric acid*) pou�ité v mno�stve,
ktoré je potrebné na dosiahnutie pH 2,5 a� 3,5

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 2.20

VÝROBOK NA NAROVNÁVANIE VLASOV � I, KRÉM NA BÁZE ZÁSADY

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Vosky a oleje (ako rastlinné oleje a minerálne oleje) 80

Emolienty a humektanty (ako lanolin*, cholesterol*) 30

Aniónové, neiónové alebo amfotérne povrchovoaktívne látky (ako poly-
sorbate 60*) 15

Emulgátory (ako cetyl alcohol*, stearyl alcohol*, oleyl alcohol* a ich eto-
xyláty) 15

Doplnkové prísady (ako rastlinné extrakty) 5

Sodium hydroxide* alebo potassium hydroxide*

na profesionálne pou�itie

na be�né pou�itie

4,5

2

Látky na kondicionovanie vlasov (ako proteíny, polyméry) 2

Parfum* 1

Aqua* do 100

Hodnota pH � 11,0 a� 13,5
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Rámcové zlo�enie è. 2.21

VÝROBOK NA NAROVNÁVANIE VLASOV � II,
KRÉM, KTORÝ SA PRED POU�ITÍM ZMIE�A S AKTIVÁTOROM

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

KRÉMOVÝ ZÁKLAD

Calcium hydroxide* 10

Vosky a oleje (ako minerálne oleje a petrolatum*) 80

Humektanty a emolienty (ako lanolin*, cholesterol*) 30

Aniónové, neiónové alebo amfotérne povrchovoaktívne látky (ako derivá-
ty betaínu) 10

Emulgátory (ako mastné alkoholy a ich etoxyláty) 10

Látky na kondicionovanie vlasov (ako proteíny, polyméry) 5

Doplnkové prísady (ako rastlinné extrakty) 5

Parfum* 1

Aqua* do 100

Hodnota pH � 11 a� 13

AKTIVÁTOR

Guanidine carbonate* 30

Polyméry, �ivice a látky na kondicionovanie vlasov 5

Doplnkové prísady (ako humektanty, sorbitol*) 5

Parfum* 1

Kozmetické farbivá 1

Aqua* do 100

Hodnota pH � 10 a� 13

Pred pou�itím sa aktivátor zmie�a s krémovým základom tak, aby vznikla alkalická zmes s 5 % obsahom alká-
lií (v prepoète na obsah calcium hydroxide*).

Hodnota pH takto pripravenej zmesi pred pou�itím � 11 a� 13,5

Rámcové zlo�enie è. 2.22

VÝROBOK NA NAROVNÁVANIE VLASOV � III

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Emulgátory, povrchovoaktívne látky (ako etoxyláty mastných alkoholov) 15

Redukujúce èinidlo: ammonium thiolactate* 10

Alkálie (ako ammonium hydroxide* alebo amíny) 7

Polyméry, látky na kondicionovanie vlasov (ako kvartérne amóniové zlú-
èeniny s dlhým re�azcom) 5

Doplnkové prísady (ako rastlinné extrakty) 5

Parfum* 1

Kozmetické farbivá 1

Aqua* do 100

Hodnota pH � 7 a� 9,5

Rámcové zlo�enie è. 2.23

DOÈASNÁ FARBA NA VLASY, �AMPÓN

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Aniónové povrchovoaktívne látky (ako TEA-lauryl sulfate* alebo
TEA-laureth sulfate*) 10
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Amfotérne povrchovoaktívne látky (ako deriváty betaínu) 5

Neiónové povrchovoaktívne látky (ako mastné alkanolamidy) 5

Humektanty (ako PEG) 5

Doplnkové prísady (ako rastlinné extrakty, deriváty proteínov) 5

Prísady na farbenie vlasov 3

Parfum* 1

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 2.24

DOÈASNÁ FARBA NA VLASY, PENA A LOTION

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 60

Doplnkové prísady (ako rastlinné extrakty, deriváty proteínov) 5

Polyméry, �ivice (ako acrylates copolymer*, carbomer*) 4

Prísady na farbenie vlasov 1

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Povrchovoaktívne látky (katiónové ako cetrimonium chloride*) 0,2

Neutralizaèná prísada (ako amino methyl propanol* alebo organická ky-
selina ako citric acid* alebo triethanolamine*) pridávaná v mno�stve,
ktoré zaistí hodnotu pH v rozsahu 3 � 9

Aqua* do 100

Pre výrobky vo forme aerosólu: propelanty (ako uh¾ovodíky) 10

Rámcové zlo�enie è. 2.25

POLOTRVALÁ FARBA NA VLASY, TEKUTÁ, KRÉMOVÁ ALEBO PENA

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Etanol alebo izopropanol (alcohol*, alcohol denat.*, isopropyl alcohol*) 50

Emulgátory (ako laureth*) 11

Aniónové, neiónové alebo amfotérne povrchovoaktívne látky (ako éter
oleyl alcoholu) 10

Prísady na farbenie vlasov 10

Rozpú��adlá (ako propylene glycol*, benzyl alcohol*, étery glykolu ako
butoxydiglycol*) 10

Katiónové povrchovoaktívne látky ≥ C12 (ako dicetyldimonium chloride*) 5

Doplnkové prísady (ako rastlinné extrakty, deriváty proteínov) 5

Mydlá (ako mydlo odvodené od kyseliny laurovej) 5

Látky na kondicionovanie vlasov (ako silikónový olej) 5

�ivice (ako acrylates copolymer*) 3

Regulátory viskozity (ako deriváty celulózy) 2

Parfum* 1

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Neutralizaèné látky (ako aminomethyl propanol*, ethanolamine* alebo
ammonium hydroxide*) pridávané v mno�stve, ktoré zaistí hodnotu pH 6 � 10

Aqua* do 100

Pre výrobky vo forme aerosólu: propelanty (ako uh¾ovodíky) 10
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Rámcové zlo�enie è. 2.26

TRVALÁ FARBA NA VLASY, OXIDAÈNÝ TYP

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

ÈAS� 1

Aniónové, neiónové alebo amfotérne povrchovoaktívne látky (ako ammo-
nium laureth sulfate*, lauret-12*) 60

Emulgátory (ako etoxylované mastné alkoholy) 30

Mydlá (ako ammonium hydroxide/ethanolamine oleates*) 30

Rozpú��adlá (ako propylene glycol*, benzyl alcohol*, étery glykolu ako
butoxydiglycol*) 20

Etanol, izopropanol alebo zmes (alcohol*, alcohol denat.*, isopropyl al-
cohol*) 16

Prísady na farbenie vlasov 12

Alkálie (ako ammonium hydroxide* o, ethanolamine*) 10

Regulátory viskozity (ako carbomer*, mastné alkoholy) 10

Katiónové povrchovoaktívne látky ≥ C12 (ako dicetyldimonium chloride*,

PEG-2 oleamine*) 5

Katiónové polyméry (ako polyquaternium-34*) 5

Doplnkové prísady (ako na kondicionovanie vlasov, na dosiahnutie per-
le�ového efektu) 5

Redukujúce èinidlá (ako sodium metabisulfite*) 3

Parfum* 2

Chelataèné èinidlá (ako EDTA*) 1

Aqua* do 100

Hodnota pH � 8 a� 11,5
o Najvy��ia prípustná koncentrácia hydroxidu amónneho � 6 %

ÈAS� 2

Hydrogen peroxide* 12

Povrchovoaktívne látky, emulgátory (ako etoxylované mastné alkoholy) 10

Humektanty (ako glycerin*) 5

Chelataèné èinidlá 0,5

Stabilizátory peroxidu vodíka (ako sodium stannate*, phenacetin*) 0,5

Prísady na úpravu hodnoty pH (ako phosphoric acid*) pou�ité v mno�-
stve, ktoré je potrebné na dosiahnutie pH 2 a� 3

Aqua* do 100

Hodnota pH zmesi pripravenej zmie�aním èasti 1 a 2 � 8 a� 11,5

Rámcové zlo�enie è. 2.27

VÝROBOK NA OBNOVENIE FARBY VLASOV

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Vosky (ako petrolatum*, cetearyl alcohol*) 35

Oleje (ako paraffinum liquidum*) 20

Humektanty (ako sorbitol*, glycerin*) 10

Emulgátory (ako ceteth-12*, sorbitan sesquioleate*) 10

Sulfur* 3

Parfum* 1

Aqua* do 100
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Rámcové zlo�enie è. 2.28

ODFARBOVAÈ NA VLASY, REDUKÈNÝ TYP

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

FÁZA 1 (pH 1,5 � 2)

Kyselina: citric acid* 13

Aqua* do 100

FÁZA 2 (pH 10 � 11)

Redukujúce èinidlo (ako sodium hydroxymethane sulfonate*) 20

Aqua* do 100

Fázy 1 a 2 sa musia zmie�a� bezprostredne pred pou�itím.

Rámcové zlo�enie è. 2.29

ZOSVET¼OVAÈ NA VLASY

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

PRÁ�OK

Ammonium/sodium/potassium persulfates* 70

Plnidlá (ako sodium/magnesium/silicates*, sodium carbonates*) 50

Humektanty (ako sodium lauryl sulfate*) 15

Prísady na úpravu hodnoty pH (ako sodium metasilicate*) 15 o

Zlúèeniny uvo¾òujúce ammonium hydroxide* (ako ammonium chloride*,
diammonium phosphate*) 12

Regulátory viskozity (ako guar gum*) 5

Doplnkové prísady (ako kozmetické farbivá, chelataèné èinidlá) 5

Prá�ok sa po zmie�aní s vodou pou�íva samostatne alebo slú�i ako aktivátor pre lotiony.
o Prísady na úpravu hodnoty pH sa pridávajú v takom mno�stve, aby

1 % prá�ku vo vode vykazovalo pH vy��ie ako 10 a ni��ie ako 11.

ROZTOK NA ZOSVETLENIE VLASOV

ROZTOK A

Hydrogen peroxide* 12

Povrchovoaktívne látky, emulgátory (ako etoxylované mastné alkoholy) 10

Humektanty (ako glycerin*) 5

Chelataèné èinidlá (ako tetrasodium pyrophosphate*) 0,5

Stabilizátory peroxidu vodíka (ako sodium stannate*) 0,5

Prísady na úpravu hodnoty pH (ako phosphoric acid*) pou�ité v mno�-
stve, ktoré je potrebné na dosiahnutie pH 2 � 3

Aqua* do 100

ROZTOK B

Aniónové alebo neiónové povrchovoaktívne látky (ako ammonium lau-
reth*, laureth-12*) 60

Emulgátory (ako mastné alkoholy) 30

Mydlá (ako ammonium oleate*) 30

Etanol alebo izopropanol (alcohol*, alcohol denat.*, isopropyl alcohol*) 20

Rozpú�tadlá (ako propylene glycol*) 20

Ammonium hydroxide* 3,5
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Parfum* 1

Doplnkové prísady (ako chelataèné èinidlá, kozmetické farbivá, látky na
kondicionovanie vlasov) 5

Aqua* do 100

Roztok A a B je potrebné zmie�a� bezprostredne pred pou�itím.

Hodnota pH roztoku B � 8 a� 10

Hodnota pH rôznych pripravených zmesí � 9,5 a� 11,5

Rámcové zlo�enie è. 3.1

VÝROBKY DO KÚPE¼A A NA SPRCHOVANIE

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Aniónové povrchovoaktívne látky (ako sodium lauroyl sarcosinate*, so-
dium laureth sulfate*, disodium laureth sulfosuccinate*) 50

Neiónové alebo amfotérne povrchovoaktívne látky (ako deriváty betaínu,
deriváty glukózy) 40

Emolienty (ako glycerin*, hexylene glycol*) 20

Prísady na zvý�enie penivosti (ako cocamide MIPA*, etoxylované alkoho-
ly s dlhými re�azcami, alkylovaná polyglukóza) 10

Emulgátory (ako PEG-6-laurate*, glyceryl cocoate*) 10

Parfum* 6

Doplnkové prísady (ako látky na dosiahnutie perle�ového efektu, rastlin-
né oleje, ultrafialové filtre, rastlinné extrakty) 6

Anorganické soli (ako sodium chloride*) 5

Katiónové povrchovoaktívne látky ≥ C12 (ako polyquaternium �11*) 3

Regulátory viskozity (ako hydroxypropyl methylcelullose) 3

Kozmetické farbivá 1

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Chelataèné èinidlá 0,5

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 3.2

MLIEKO DO KÚPE¼A

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Aniónové povrchovoaktívne látky (ako sodium laureth sulfate*) 40

Oleje a vosky (ako minerálne oleje, mastné alkoholy) 30

Neiónové alebo amfotérne povrchovoaktívne látky (ako deriváty betaínu,
etoxylované mastné alkoholy) 15

Rastlinné extrakty (ako extrakt z breètanu, rozmarínu) 10

Emolienty (ako deriváty lanolínu) 10

Parfum* 5

Emulgátory (ako PEG-6-laurate* alebo glyceryl cocoate*) 5

Mydlá (ako sodné soli mastných kyselín) 1

Kozmetické farbivá 1

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 0,5

Aqua* do 100

Èiastka 73 Zbierka zákonov è. 174/2005 Strana 1555



Rámcové zlo�enie è. 3.3

SOLI DO KÚPE¼A

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Sodné soli (ako sodium carbonate*, sodium bicarbonate*, sodium ses-
quicarbonate*, sodium chloride*) 99

Parfum* 5

Emolienty (ako glycerin*) 5

Povrchovoaktívne látky (ako sodium dodecylbenbenesulfonate*) 1

Oleje (ako mand¾ový olej) 1

Kozmetické farbivá 1

Spojovacie látky (ako silica*) 0,5

Látky, ktoré u¾ahèujú vo vode rozpad tvarovaných solí do kúpe¾a (ako
talc*, �krob) 6

Rámcové zlo�enie è. 3.4

OLEJ DO KÚPE¼A VRÁTANE GU¼ÔÈOK DO KÚPE¼A

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Oleje (ako minerálne oleje, zea mays*) a emolienty (ako glycerin*, PEG,
isopropyl myristate*, silicones*) 90

Emulgátory, povrchovoaktívne látky (ako PEG-stearát, étery oleyl alko-
holu) 15

Parfum* 10

Rastlinné extrakty (ako extrakt z breètanu, rozmarínu) 10

Doplnkové prísady (ako vitamíny, ultrafialové filtre) 1,5

Kozmetické farbivá 1

Antioxidanty 0,1

Materiál, z ktorého sú vyrobené vlastné gu¾ôèky ako gelatin*, collagen*
a deriváty celulózy, agar* a zmäkèovadlá (ako glycerin*, sorbitol*)

Rámcové zlo�enie è. 3.5

KÚPE¼ NA NOHY

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Povrchovoaktívne látky (ako sodium laureth sulfate*) 20

Emolienty a humektanty (ako glycol stearate*, butylene glycol*) 10

Emulgátory (ako etoxylované mastné alkoholy) 10

Prísady na zvý�enie penivosti (ako linoleamide DEA*) 10

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 5

Doplnkové prísady (ako rastlinné extrakty) 5

Konzervaèné, antimikrobiálne látky a antioxidanty 1

Parfum* 1

Kozmetické farbivá 1

Aqua* do 100
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Rámcové zlo�enie è. 4.1

KRÉM NA HOLENIE A KRÉM NA HOLENIE BEZ POU�ITIA �TETCA

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

KRÉM NA BÁZE MYDLA

Mydlá (ako zmesi sodných a draselných solí kyseliny stearovej, laurovej
a kokosových mastných kyselín) 60

Humektanty (ako glycerin*, propylene glycol*) 30

Regulátory viskozity, emulgátory (ako estery mastných kyselín s glykol-
mi, mastné alkoholy) 15

Emolienty (ako deriváty lanolínu, oleje, estery mastných kyselín) 15

Silikóny (ako dimethicone*) 10

Syntetické povrchovoaktívne látky (ako sodium laureth sulfate*) 5

Parfum* 2

Doplnkové prísady (ako regulátory viskozity, vitamíny) 2

Zaka¾ujúce prísady (ako titanium dioxide*) 1

Menthol* 1

Antikorozívne prísady (ako sodium metasilicate*) 0,5

Sodium borate* 0,5

Chelataèné èinidlá 0,5

Antioxidanty 0,1

Aqua* do 100

KRÉM NA HOLENIE BEZ POU�ITIA �TETCA

Mastné kyseliny 40

Oleje (ako minerálny olej, lanolínový olej) 20

Mydlá (ako TEA-stearate*, TEA-laurate*) 10

Silikóny (ako dimethicone*) 10

Doplnkové prísady (ako vitamíny, rastlinné extrakty) 2

Parfum* 2

Antioxidanty, chelataèné èinidlá 0,5

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 4.2

GÉL NA HOLENIE

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Filmotvorné prísady (ako glyceryl polymethacrylate*) 10

Silikóny (ako dimethicone*) 5

Regulátory viskozity (ako hydroxyethylcelullose*) 3

Emulgátory, povrchovoaktívne látky (ako sodium laureth sulfate*) 3

Doplnkové prísady (ako vitamíny, rastlinné extrakty) 2

Parfum* 1

Kozmetické farbivá 1

Konzervaèné, antimikrobiálne látky a chelataèné èinidlá 1

Aqua* do 100
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Rámcové zlo�enie è. 4.3

GÉL NA HOLENIE TVORIACI PENU

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Mydlá (ako draselné soli mastných kyselín, soli trietanolamínu s mast-
nými kyselinami) 30

Humektanty (ako glycerin*) 15

Emulgátory, povrchovoaktívne látky (ako PEG-150-distearate*) 10

Doplnkové prísady (ako vitamíny, rastlinné extrakty) 5

Prísada na vytváranie peny (ako uh¾ovodíky) 5

Regulátory viskozity (ako deriváty celulózy) 2

Silikóny (ako dimethicone*) 2

Parfum* 2

Prísady na kondicionovanie poko�ky (ako polyquaternium-7*) 2

Kozmetické farbivá 1

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 0,2

Menthol* 0,2

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 4.4

PENA NA HOLENIE, AEROSÓLOVÝ ROZPRA�OVAÈ

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Zmes alkanolamínových, sodných alebo draselných mydiel 30

Humektanty (ako glycerin*) 15

Propelanty (ako uh¾ovodíky) 15

Emolienty (ako vosky, lanolin*, silikónové deriváty) 10

Aniónové povrchovoaktívne látky (ako sodium laureth sulfate*) 10

Neiónové povrchovoaktívne látky (ako lauramide DEA*) 10

Emulgátory (ako deriváty PEG) 5

Doplnkové prísady (ako proteíny, vitamíny) 2

Parfum* 1

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Regulátory viskozity (ako deriváty celulózy) 1

Menthol* 0,5

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 4.5

MYDLO ALEBO TYÈINKA NA HOLENIE

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Mydlá (zmes sodných a draselných solí kyseliny stearovej a laurovej) 90

Humektanty (ako glycerin*) 15

Neiónové povrchovoaktívne látky (ako polysorbáty) 5

Silikóny (ako dimethicone*) 5

Doplnkové prísady (ako vitamíny, rastlinné extrakty, chelataèné èinidlá) 2

Parfum* 2

Titanium dioxide* 1

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1
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Antioxidanty 0,1

Menthol* 0,1

Rámcové zlo�enie è. 4.6

BALZAM PO HOLENÍ

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 40

Oleje a tuky (minerálne ako paraffinum liquidum*, rastlinné, deriváty
lanolínu) 20

Silikóny a prchavé silikóny (ako cyclomethicone*) 20

Emolienty a humektanty (ako propylene glycol*, glycerin*) 20

Doplnkové prísady (ako ultrafialové filtre, vitamíny, bisabolol*, rastlinné
extrakty) 10

Emulgátory, povrchovoaktívne látky (ako glyceryl stearate*) 5

Parfum* 5

Regulátory viskozity (ako carbomer*) 1

Kozmetické farbivá 1

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Chelataèné èinidlá, antioxidanty 0,5

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 4.7

LOTION PO HOLENÍ

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 90

Emolienty a humektanty (glycerin*, propylene glycol*, isopropyl myris-
tate*) 15

Parfum* 10

Doplnkové prísady (rastlinné extrakty s adstringentnými úèinkami ako
extrakt z rastliny Hamamelis virginiana) 10

Kozmetické farbivá 1

Chelataèné èinidlá, antioxidanty 0,5

Aqua* do 100

Pre výrobky vo forme aerosólu: propelanty (ako uh¾ovodíky) 60

Rámcové zlo�enie è. 5.1

PARFUM, PARFUMOVÁ VODA, TOALETNÁ VODA A KOLÍNSKA VODA

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 98

Parfum* 40

Emolienty a humektanty (ako glycerin*, propylene glycol*) 10

Emulgátory (ako PEG-60*, hydrogenated castor oil*) 2

Ultrafialové filtre 2

Regulátory viskozity (ako carbomer*) 2

Kozmetické farbivá 1

Doplnkové prísady (ako chelataèné èinidlá) 1

Antioxidanty 0,1
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Aqua* do 100

Pre výrobky vo forme aerosólu: propelanty (ako uh¾ovodíky) 60

Rámcové zlo�enie è. 6.1

ANTIPERSPIRANT, AEROSÓLOVÝ ROZPRA�OVAÈ S ANTIPERSPIRAÈNOU SO¼OU

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Propelanty (ako dimethyl ether*, uh¾ovodíky) 95

Hlinité soli (ako aluminium chlorohydrate*) 10

Emolienty (ako isopropyl myristate*) 10

Regulátory viskozity (ako stearalkonium bentonite*) 10

Silikóny (ako dimethicone*, cyclomethicone*), minerálne oleje a vosky
(ako petrolatum*, rozvetvené parafíny) 10

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 5

Doplnkové prísady (ako vitamíny, rastlinné extrakty) 5

Dezodoranty (ako zink ricinoleate*) 4

Parfum* 3

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 0,1

Rámcové zlo�enie è. 6.2

DEZODORANT, AEROSÓLOVÝ ROZPRA�OVAÈ BEZ ANTIPERSPIRAÈNEJ SOLI

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Propelanty (ako dimethyl ether*, uh¾ovodíky, stlaèený plyn) 95

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 95

Humektanty a emolienty (ako isopropyl myristate*, glycerin*, propylene
glycol*) 25

Silikóny (ako cyclomethicone*), minerálne oleje a vosky (ako petrola-
tum*, rozvetvené parafíny) 15

Regulátory viskozity (ako stearalkonium bentonite*) 10

Doplnkové prísady (ako rastlinné extrakty) 5

Dezodoranty (ako zink ricinoleate*) 4

Parfum* 3

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Aqua* do 100

Aj pre spreje plnené stlaèeným plynom (ako vzduch, nitrogen*, carbon dioxide*)

Rámcové zlo�enie è. 6.3

ANTIPERSPIRANT, GU¼ÔÈKOVÝ S ANTIPERSPIRAÈNOU SO¼OU

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 65

Silikóny, prchavé silikóny (ako cyclomethicone*, dimethicone*), minerál-
ne oleje a vosky (ako petrolatum*, rozvetvené parafíny) 65

Antiperspiraèné soli (ako hlinitá so¾ alebo komplexná zlúèenina hliníka
a zirkónia) 25

Regulátory viskozity (ako �krob), emolienty (ako glycerin*), emulgátory
(ako stearáty, PPG étery) 25

Doplnkové prísady (ako rastlinné extrakty) 5

Dezodoranty (ako zink ricinoleate*) 5

Parfum* 3
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Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1,5

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 6.4

DEZODORANT, GU¼ÔÈKOVÝ BEZ ANTIPERSPIRAÈNEJ SOLI

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Silikóny, prchavé silikóny (ako cyclomethicone*, dimethicone*), minerál-
ne oleje a vosky (ako petrolatum*, rozvetvené parafíny) 75

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 65

Regulátory viskozity (ako �krob), emolienty (ako glycerin*), emulgátory
(ako stearáty, PPG étery) 25

Doplnkové prísady (ako rastlinné extrakty, EDTA*) 5

Dezodoranty (ako zink ricinoleate*) 5

Parfum* 3

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1,5

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 6.5

TUHÝ ANTIPERSPIRANT, TYÈINKA S ANTIPERSPIRAÈNOU SO¼OU

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 80

Humektanty (ako propylene glycol*, glycerin*) 80

Silikóny, prchavé silikóny (ako cyclomethicone*, dimethicone*), minerál-
ne oleje a vosky (ako petrolatum*, rozvetvené parafíny) 70

Emolienty, vosky (ako isopropyl myristate*, cetyl alcohol*, stearyl alco-
hol*) 30

Antiperspiraèné soli (ako aluminium chlorohydrate*, aluminium zirco-
nium tetrachlorohydrate*) 25

Mydlá, emulgátory (ako sodium stearate*) 15

Talc* 15

Plnidlá (ako stearalconium bentonite*) 15

Doplnkové prísady (ako rastlinné extrakty, EDTA*) 5

Dezodoranty (ako zinc ricinoleate*) 5

Parfum* 3

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 6.6

TUHÝ DEZODORANT, TYÈINKA BEZ ANTIPERSPIRAÈNEJ SOLI

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 80

Humektanty (ako propylene glycol*, glycerin*) 80

Silikóny, prchavé silikóny (ako cyclomethicone*, dimethicone*), minerál-
ne oleje a vosky (ako petrolatum*, rozvetvené parafíny) 70

Emolienty, vosky (ako isopropyl myristate*, cetyl alcohol*, stearyl alco-
hol*) 30

Mydlá, emulgátory (ako sodium stearate*) 15

Talc* 15

Plnidlá (ako stearalkonium bentonite*) 15
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Doplnkové prísady (ako rastlinné extrakty, EDTA*) 5

Dezodoranty (ako zinc ricinoleate*) 5

Parfum* 3

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 6.7

TEKUTÝ ANTIPERSPIRANT UVO¼ÒOVANÝ POD TLAKOM ALEBO MECHANICKÝM ROZPRA�OVANÍM

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 80

Hlinité soli (ako aluminium chlorohydrate*) 30

Silikóny (ako cyclomethicone*, dimethicone*), minerálne oleje a vosky
(ako petrolatum*, rozvetvené parafíny) 15

Emolienty a humektanty (ako isopropyl myristate*, glycerin* deriváty
propylén glycolu) 8

Doplnkové prísady (ako rastlinné extrakty, EDTA*) 5

Dezodoranty (ako zink ricinoleate*) 4

Parfum* 3

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 6.8

TEKUTÝ DEZODORANT UVO¼ÒOVANÝ POD TLAKOM ALEBO MECHANICKÝM ROZPRA�OVANÍM

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 95

Silikóny (ako cyclomethicone*, dimethicone*), minerálne oleje a vosky
(ako petrolatum*, rozvetvené parafíny) 15

Humektanty a emolienty (ako propylene glycol*, glycerin*) 8

Doplnkové prísady (ako rastlinné extrakty) 5

Dezodoranty (ako zinc ricinoleate*) 4

Parfum* 3

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 6.9

ANTIPERSPIRAÈNÝ KRÉM

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Antiperspiraèné soli (ako soli hliníka alebo zirkónia) 30

Humektanty (ako propylene glycol*) 25

Emolienty (ako mastné alkoholy, rastlinné oleje) 10

Emulgátory (ako ceteareth-30*, PEG-stearát) 10

Doplnkové prísady (ako rastlinné extrakty, EDTA*) 5

Dezodoranty (ako zinc ricinoleate*) 5

Parfum* 3

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 0,5

Aqua* do 100
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Rámcové zlo�enie è. 7.1

TOALETNÉ MYDLO

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Mydlo (na báze mastných kyselín z loja, palmového a kokosového oleja) 99

Glycerin* 20

Emolienty a humektanty (ako lanolin*) 10

Zvlhèujúce prísady (ako glycerin*, propylene glycol*, sorbitol*) 10

Amfotérne alebo neiónové povrchovoaktívne látky (ako cocamidopropyl
betaine*) 5

Minerálne alebo rastlinné oleje (ako palmový olej) 5

Parfum* 5

Kozmetické farbivá 2,5

Titanium dioxide* 2

Prísady na kondicionovanie poko�ky (ako polyquaternium-7*) 2

Doplnkové prísady (ako rastlinné extrakty, optické zjasòovaèe) 2

Konzervaèné, antimikrobiálne látky, antioxidanty a chelataèné èinidlá 1

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 7.2

TEKUTÉ MYDLO

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Aniónové alebo amfotérne povrchovoaktívne látky (ako lauretsulfáty, be-
taíny) 40

Neiónové povrchovoaktívne látky (ako deriváty glukózy) 40

Mydlá (sodné, draselné alebo na báze trietanolamínu) 20

Emolienty (ako PEG-7*, glyceryl cocoate*) 20

Humektanty (ako glycerin*, propylene glycol*, sorbitol*) 10

Regulátory viskozity (ako sodium chloride*, hydroxyetylcelulózové deri-
váty) 5

Doplnkové prísady (ako rastlinné extrakty) 5

Prísady na dosiahnutie perle�ového efektu (ako glycol distearate* alebo
glycol stearate*) 5

Prísady na kondicionovanie poko�ky (ako katiónová celulóza) 5

Parfum* 2

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 2

Kozmetické farbivá 1

Aqua* do 100

Ako tekuté �mydlo� mô�e by� oznaèovaná tekutina na mydlovom základe, na základe syntetických detergentov
alebo ich zmes.

Rámcové zlo�enie è. 8.1

ZUBNÁ PASTA

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Sorbitol* 70

Abrazíva (ako dicalcium phosphate dihydrate* alebo alumina/calcium
carbonate/silica* a kremièitany) 55

Glycerin* 40

Nerozpustný metafosforeènan 35
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Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 30

Sodium pyrophosphate* potassium pyrophosphate* 15

PEG, PPG 10

Prísada na ochranu zubov (ako strontium chloride*) 10

Aniónové povrchovoaktívne látky (ako sodium lauryl sulfate*) 6

Regulátory viskozity (ako deriváty celulózy) 5

Doplnkové prísady (ako stabilizátory pH ako fosforeènan sodný alebo
draselný) 5

Chu�ové alebo aromatické látky (najmä éterické oleje ako mäta) 3

Titanium dioxide* 2

Kozmetické farbivá 1

Látky s úèinkami proti zubnému plaku (ako zinc citrate*, bromochlo-
rophene*) 1

Sladidlá (ako saccharin*) 0,5

Estery kyseliny hydroxybenzoovej 0,4

Calcium glycerophosphate* 0,15

Fluoridy (obsah je uvádzaný v prepoète na fluór ako prvok) 0,15 o

o Skutoèné mno�stvo pou�itej zlúèeniny fluóru závisí od jej molekulovej hmotnosti. Uvedených 0,15 % fluóru
zodpovedá 1,14 % MFP (monofluórfosfátu) alebo 0,33 % NaF (sodium fluoride*).

Rámcové zlo�enie è. 8.2

ÚSTNA VODA

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 25

Humektanty (ako sorbitol*) 20

Doplnkové prísady (ako vitamíny) 5

Chu�ové alebo aromatické látky (najmä éterické oleje ako mäta) 3

Povrchovoaktívne látky (ako sodium lauryl sulfate*, polysorbáty) 3

Kozmetické farbivá 3

Emulgátory (ako PEG-60*, hydrogenated castor oil*) 1

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Camphor* 0,5

Ústny dezodorant (ako zinc chloride*) 0,5

Regulátory viskozity (ako deriváty celulózy) 0,5

Sladidlo (ako sodium saccharin*) 0,2

Fluoridy (obsah je uvádzaný v prepoète na fluór ako prvok) 0,15 o

Aqua* do 100
o Skutoèné mno�stvo pou�itej zlúèeniny fluóru závisí od jej molekulovej hmotnosti. Uvedených 0,15 % fluóru

zodpovedá 1,14 % MFP (monofluórfosfátu) alebo 0,33 % NaF (sodium fluoride*).

Rámcové zlo�enie è. 8.3

ÚSTNA VODA, KONCENTRÁT

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 80

Humektanty (ako glycerin*, propylene glycol*) 80

Chu�ové alebo aromatické látky (najmä éterické oleje ako mäta) 7,5

Doplnkové prísady (ako vitamíny) 5

Kozmetické farbivá 3

Emulgátory, povrchovoaktívne látky (ako etoxylované mastné alkoholy) 2
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Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Sladidlo (ako sodium saccharin*) 0,2

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 8.4

OSVIE�OVAÈ DYCHU V SPREJI

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 99

Humektanty (ako propylene glycol*, glycerin*) 30

Chu�ové alebo aromatické látky (najmä éterické oleje ako mäta) 2

Ústny dezodorant (ako zinc chloride*) 0,5

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 0,2

Sladidlo (ako sodium saccharin*) 0,2

Menthol* 0,1

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 9.1

KRÉM A LOTION NA OCHRANU PRED SLNEÈNÝM �IARENÍM

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Vosky, tuky, oleje (ako rastlinné oleje alebo minerálne oleje alebo silikó-
ny)

70

Humektanty (ako glycerin*, PEG) 30

Odrazové látky (ako titanium dioxide*, zinc oxide*) 20

Ultrafialové filtre 15

Emulgátory (ako glyceryl stearate*, PEG-100 stearate*) 10

Emolienty (ako estery mastných kyselín) 10

Doplnkové prísady (ako bisabolol*, vitamíny) 6

Filmotvorné prísady (ako PVP*) 5

Regulátory viskozity (ako stearalkonium hectorite*) 5

Parfum* 3

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 2

Kozmetické farbivá 1

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 9.2

OLEJ NA OCHRANU PRED SLNEÈNÝM �IARENÍM

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 40

Ultrafialové filtre 15

Doplnkové prísady (ako bisabolol*) 6

Filmotvorné prísady (ako PVP*) 5

Parfum* 3

Regulátory viskozity (ako bentonite*) 1

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Kozmetické farbivá 1

Oleje (ako minerálne oleje, rastlinné oleje alebo silikóny) do 100
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Rámcové zlo�enie è. 9.3

TYÈINKA NA OCHRANU PRED SLNEÈNÝM �IARENÍM

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Vosky, tuky (ako theobroma cacao*, petrolatum*) 60

Odrazové látky (ako titanium dioxide*, zinc oxide*) 20

Plnidlá (ako kaolin*, prá�kový nylon) 20

Ultrafialové filtre 15

Emolienty (ako deriváty lanolínu, cetearyl oktanoate*) 15

Doplnkové prísady (ako bisabolol*) 6

Antioxidanty 1

Oleje (ako minerálne oleje, rastlinné oleje alebo silikóny) do 100

Rámcové zlo�enie è. 9.4

HYDRATAÈNÝ GÉL NA OCHRANU PRED SLNEÈNÝM �IARENÍM

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 60

Ultrafialové filtre 15

Doplnkové prísady (ako rastlinné extrakty, vitamíny) 6

Silikóny (ako cyclomethicone*) 5

Emulgátory (ako cetearyl palmitate*) 5

Polyméry (ako carbomer*) 5

Humektanty (ako sorbitol*) 5

Parfum* 1

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Kozmetické farbivá 1

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 9.5

GÉL NA OCHRANU PRED SLNEÈNÝM �IARENÍM NA BÁZE OLEJA

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Silikónové oleje (ako cyclomethicone*) 20

Ultrafialové filtre 10

Doplnkové prísady (ako rastlinné extrakty, vitamíny) 6

Kozmetické farbivá 1

Parfum* 1

Antioxidanty 0,5

Oleje (minerálne oleje ako paraffinum liquidum*) do 100

Rámcové zlo�enie è. 9.6

VÝROBOK NA STMAVNUTIE POKO�KY BEZ ÚÈASTI SLNEÈNÉHO �IARENIA, KRÉM A LOTION

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Oleje (minerálne oleje ako paraffinum liquidum*, rastlinné oleje), vosky
a mastné alkoholy, lanolin* a jeho deriváty 50

Emulgátory (ako glyceryl stearate*, PEG-stearát) 25

Humektanty (ako glycerin*, PEG) 25

Silikóny (ako cyclomethicone*) 20
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Povrchovoaktívne látky (ako sodium cocoyl isethionate*, sodium laureth
sulfate*) 20

Ultrafialové filtre 15

Odrazové látky (ako titanium dioxide*, zinc oxide*) 10

Doplnkové prísady (ako rastlinné extrakty, vitamíny, bisabolol*) 6

Dihydroacetone* 6

Regulátory viskozity (ako carbomer*) 5

Konzervaèné, antimikrobiálne a chelataèné èinidlá 2

Parfum* 5

Kozmetické farbivá (vrátane oxidov �eleza) 1

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 9.7

VÝROBOK NA STMAVNUTIE POKO�KY BEZ ÚÈASTI SLNEÈNÉHO �IARENIA, GÉL

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 60

Ultrafialové filtre 15

Zvlhèujúce prísady (ako glycerin*, propylene glycol*) 10

Emulgátory (ako PEG-40*, hydrogenated castor oil*) 10

Doplnkové prísady (ako rastlinné extrakty, alantoin*, vitamíny) 6

Dihydroacetone* 6

Regulátory viskozity (ako carbomer*) 3

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Kozmetické farbivá 1

Parfum* 0,5

Chelataèné èinidlá 0,5

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 10.1

PODKLAD

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Oleje (ako minerálne, rastlinné) 30

Emolienty (ako propylene glycol*, lanolin*) 30

Silikóny a prchavé silikóny 30

Plnidlá (ako talc*, kaolin*, silica*, �krob) 30

Humektanty (ako glycerin*, PEG) 25

Regulátory viskozity, emulgátory (ako glyceryl stearate*, PEG-stearát) 20

Kozmetické farbivá vrátane prísad na dosiahnutie perle�ového efektu 20

Povrchovoaktívne látky (ako sodium lauroyl sarcosinate*) 5

Doplnkové prísady (ako vitamíny, deriváty proteínov) 5

Ultrafialové filtre 5

Parfum* 1

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Aqua* do 100
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Rámcové zlo�enie è. 10.2

PODKLAD, PRÁ�KOVÝ

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Oleje (ako minerálne, rastlinné) 70

Silikóny a prchavé silikóny (ako dimethicone*) 40

Plnidlá (ako nylon, talc*, kaolin*, silica*) 30

Vosky (ako cera alba*, carnauba*) 20

Kozmetické farbivá, pigmenty 20

Regulátory viskozity, emulgátory (ako sodium stearate*, potassium stea-
rate*) 20

Humektanty (ako glycerin*) 10

Emolienty (ako lanolin*) 10

Ultrafialové filtre 5

Doplnkové prísady (ako proteíny, vitamíny) 5

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Parfum* 1

Antioxidanty 0,1

Rámcové zlo�enie è. 10.3

KRYCÍ KRÉM

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Oleje (ako minerálne, rastlinné) 20

Emolienty a humektanty (ako oleyl alcohol*, silikóny) 20

Kozmetické farbivá, pigmenty 20

Plnidlá (ako nylon, talc*, �krob, kaolin*) 20

Emulgátory (ako glyceryl stearate*) 10

Doplnkové prísady (ako proteíny) 6

Regulátory viskozity 3

Ultrafialové filtre 3

Konzervaèné látky, antimikrobiálne látky a antioxidanty 2

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 10.4

KRYCIA TYÈINKA � I

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 70

Doplnkové prísady (ako ultrafialové filtre, antioxidanty) 5

Humektanty (ako glycerin*) 2

Prísady na zjemnenie poko�ky, prísady proti �kvrnám na poko�ke

(ako salicylic acid*) 2

Konzervaèné a antimikrobiálne látky (ako zinc phenosulfonate*) 2

Regulátory viskozity 1

Chelataèné èinidlá 0,1

Aqua* do 100
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Rámcové zlo�enie è. 10.5

KRYCIA TYÈINKA � II

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Vosky, oleje, tuky (ako minerálny olej, ricinus communis*, cera alba*,
mikrokry�talický vosk) 55

Emolienty (ako lanolínový olej, isopropyl myristate*) 50

Zaka¾ujúce prísady (ako calcium carbonate*) 40

Kozmetické farbivá, pigmenty 30

Plnidlá (ako talc*) 15

Regulátory viskozity (ako stearalkonium hectorite*, propylene carbona-
te*) 10

Emulgátory (ako deriváty PEG, deriváty PPG) 6

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 0,5

Doplnkové prísady (ako rastlinné extrakty, vitamíny, antioxidanty) 5

Ultrafialové filtre 3

Rámcové zlo�enie è. 10.6

PLE�OVÝ PÚDER

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Plnidlá (ako talc*, mica*) 95

Iné plnidlá (ako �krob, prá�kový nylon, prá�kový polyetylén, kaolin*) 50

Kozmetické farbivá, farebné prísady (ako prísady na dosiahnutie perle-
�ového efektu) 30

Zinc oxide* 20

Titanium oxide* 20

Spájacie prísady, oleje (ako minerálne alebo rastlinné oleje, estery mast-
ných kyselín, silikóny) 20

Zinc/magnesium steatates*, zinc/magnesium laurates* 15

Magnesium/calcium carbonates* 10

Ultrafialové filtre 5

Doplnkové prísady (ako antioxidanty, humektanty, ultrafialové filtre, vi-
tamíny) 5

Povrchovoaktívne látky (ako polysorbáty) 3

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1,5

Parfum* 1,5

Rámcové zlo�enie è. 10.7

RÚ� ALEBO KRÉM NA PERY

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Oleje (minerálne alebo rastlinné, ako ricinus communis*), estery, mast-
né kyseliny, silikóny 65

Kozmetické farbivá vrátane látok na dosiahnutie perle�ového efektu
a krycích pigmentov (ako zinc oxide*) 65

Emolienty (ako oleyl alcohol*, cetyl acetate*, octyldodekanol*, deriváty
lanolínu) 40

Vosky (ako carnauba*, candelilla cera*, paraffin*) 35

Regulátory viskozity (ako quaternium-18*) 20

Filmotvorné prísady (ako PVP/hexadecene copolymer*) 10
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Doplnkové prísady (ako ultrafialové filtre, vitamíny, hydrolyzované pro-
teíny) 6

Parfum* 2

Konzervaèné látky a antimikrobiálne látky, antioxidanty 1

Chu�ové alebo aromatické látky 1

Aqua* do 100

Aj pre kryciu tyèinku alebo krém na pery

Rámcové zlo�enie è. 10.8

FARBA, LESK ALEBO BALZAM NA PERY

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Oleje, tuky a vosky (ako minerálne a rastlinné oleje, lanolin*, ricinus
communis*) 90

Filmotvorné prísady (ako stearalkonium hectorite*, polybutene*) 80

Emolienty (ako glycerin*, propylene glycol*) 50

Kozmetické fabivá, farebné prísady (ako prísady na dosiahnutie perle�o-
vého efektu) 30

Kozmetické výrobky na ochranu pred slneèným �iarením s obsahom od-
razivých zlo�iek (ako titanium oxide*, zinc oxide*) a ultrafialových filtrov 30

Regulátory viskozity (ako carbomer*, hydroxyethylcelullose*) 10

Doplnkové prísady (ako vitamíny, proteíny) 5

Parfum* 2

Konzervaèné a antimikrobiálne látky, antioxidanty 1

Chu�ové alebo aromatické látky 1

Sladidlá (ako saccharin*) 0,02

Rámcové zlo�enie è. 10.9

CERUZKA NA PERY

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Vosky, oleje, tuky (ako etoxylovaný lanolín, silikóny) 90

Kozmetické farbivá, farebné prísady (ako prísady na dosiahnutie perle-
�ového efektu) 50

Plnidlá (ako talc*) 30

Polyméry (ako nylon) 20

Regulátory viskozity (ako stearalkonium hectorite*) 10

Doplnkové prísady (ako ultrafialové filtre) 5

Povrchovoaktívne látky (ako neiónové tenzidy, polysorbate 60*,
PEG-6-sorbitan stearate*) 5

Konzervaèné látky, antimikrobiálne látky a antioxidanty 1

Parfum* 0,5

Rámcové zlo�enie è. 10.10

VÝROBOK NA KONEÈNÚ ÚPRAVU PIER

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 95

�ivice (ako PVP*) 10

Zmäkèovadlá (ako dibutyl phtalate*, diisopropyl adipate*) 5

Regulátory viskozity (ako hydroxyethylcellulose*) 1
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Rámcové zlo�enie è. 10.11

FIXAÈNÝ VÝROBOK NA PERY A OÈI

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Vosky, oleje (ako minerálne oleje, carnauba*, dimethicone*) 90

Humektanty (ako glycerin*, propylene glycol*) 25

Emulgátory, regulátory viskozity (ako polysorbáty) 25

Emolienty (ako mastné alkoholy, isopropyl myristate*) 10

Polyméry, �ivice (ako nylon, PVP*) 10

Plnidlá (ako talc*, zinc stearate*, silica*) 10

Doplnkové prísady (ako vitamíny, ultrafialové filtre, rastlinné extrakty) 5

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Parfum* 1

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 10.12

OÈNÉ TIENE � I

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

PÚDER

Kozmetické farbivá, farebné prísady (ako prísady na dosiahnutie perle-
�ového efektu) 80

Oleje, spájacie prísady (ako cera alba*, lanolin*, silikóny) 20

Zinc/magnesium stearates*, zinc/magnesium laurates* 10

Doplnkové prísady (ako humektanty, vitamíny, ultrafialové filtre) 5

Parfum* 1

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Plnidlá (ako talc*, silica*, �krob, prá�kový nylon, prá�kový polyetylén) do 100

TYÈINKA

Vosky (ako cera alba*), oleje (ako paraffinum liquidum*), tuky (ako lano-
lin*), emolienty (ako oleyl alcohol*) 70

Kozmetické farbivá, pigmenty, farebné prísady 50

Doplnkové prísady (ako vitamíny, rastlinné extrakty) 5

Parfum* 1

Konzervaèné, antimikrobiálne látky a antioxidanty 1

Rámcové zlo�enie è. 10.13

OÈNÉ TIENE � II

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

KRÉMOVÉ

Vosky, oleje (ako petrolatum*, candelilla cera*) 70

Kozmetické fabivá, farebné prísady (ako prísady na dosiahnutie perle�o-
vého efektu) 50

Plnidlá (ako talc*) 20

Emulgátory (ako PEG-stearát, polysorbáty) 10

Silikóny (ako dimethicone*) 10

Regulátory viskozity (ako carbomer*) 5

Doplnkové prísady (ako vitamíny, rastlinné extrakty) 5

Ultrafialové filtre 2

Parfum* 1
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Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Antioxidanty 1

Aqua* do 100

PRÁ�KOVÉ

Oleje (ako paraffinium liquidum*), prchavé minerálne frakcie (ako roz-
vetvené parafíny C11-C14) 70

Silikóny a prchavé silikóny (ako cyclomethicone*) 70

Kozmetické farbivá, farebné prísady (ako prísady na dosiahnutie perle-
�ového efektu) 35

Plnidlá (ako talc*) 35

Vosky, oleje, tuky (ako cera alba*, lanolin*) 25

Regulátory viskozity (ako aluminium stearate*) 15

Doplnkové prísady (ako vitamíny, rastlinné extrakty) 5

Antioxidanty 1

Ultrafialové filtre 1

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 0,1

Rámcové zlo�enie è. 10.14

CERUZKA NA OÈI

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Vosky, oleje a tuky (ako ozokerite*, carnauba*, hydrogenované rastlinné
oleje) 70

Kozmetické farbivá, farebné prísady (ako prísady na dosiahnutie perle-
�ového efektu) 50

Silikóny a prchavé silikóny 50

Plnidlá (ako talc*) 30

Polyméry, �ivice (ako nylon) 20

Neiónové povrchovoaktívne látky (ako polysorbate-60*, PEG-6-sorbitan
stearate*) 5

Ultrafialové filtre 5

Doplnkové prísady (ako vitamíny, rastlinné extrakty) 5

Konzervaèné, antimikrobiálne látky a antioxidanty 1

Parfum* 0,3

Rámcové zlo�enie è. 10.15

OÈNÁ LINKA

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

TEKUTÁ A KRÉMOVÁ

Kozmetické farbivá, farebné prísady 25

Filmotvorné prísady (ako akrylové �ivice, ammonium acrylates copoly-
mer*) 25

Vosky, emolienty (ako silikóny, mastné alkoholy) 25

Humektanty (ako propylene glycol*, glycerin*) 20

Emulgátory (ako polysorbáty, PEG-oleát, TEA-oleate*) 10

Regulátory viskozity (ako carbomer*, magnesium/aluminium silicate*,
celullose*) 10

Etanol alebo izopropanol (alcohol*, alcohol denat.*, isopropyl alcohol*) 10

Oleje (ako minerálne oleje) 5

Doplnkové prísady (ako vitamíny, rastlinné extrakty) 5
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Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Parfum* 1

Aqua* do 100

TUHÁ

Plnidlá (ako talc*) 70

Kozmetické farbivá, farebné prísady 50

Emulgátory, spájacie prísady (ako estery mastných kyselín) 10

Doplnkové prísady (ako vitamíny, rastlinné extrakty) 5

Parfum* 1

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Rámcové zlo�enie è. 10.16

RIASENKA

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

OBYÈAJNÁ

Oleje, tuky, vosky (ako carnauba*) 25

Kozmetické farbivá vrátane prísad na dosiahnutie perle�ového efektu 25

Emulgátory (ako TEA-stearate*) 20

Silikóny a prchavé silikóny (ako cyclomethicone*) 20

Humektanty (ako propylene glycol*, glycerin*) 15

Regulátory viskozity (ako magnesium silicate*, aluminium silicate*, de-
riváty PEG) 15

Filmotvorné prísady (ako ammonium acrylates copolymer*, deriváty ce-
lulózy, acetyl trihexyl citrate*) 15

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 11

Vlákna (ako celullose*, nylonové vlákna) 10

Izoparafíny 5

Emolienty (ako isopropyl myristate*) 5

Doplnkové prísady (ako vitamíny, rastlinné extrakty) 5

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 2,5

Parfum* 0,2

Aqua* do 100

ODOLNÁ PROTI VODE

Prchavé minerálne frakcie (ako rozvetvené parafíny C11 � C14) 80

Silikóny, prchavé silikóny (ako cyclomethicone*) 80

Vosky, oleje a tuky (ako ozokerite*, carnauba*) 30

Kozmetické farbivá vrátane prísad na dosiahnutie perle�ového efektu 25

Emulgátory (ako cera alba*) 20

�ivice, filmotvorné prísady (ako aluminium distearate*, PVP/hexadecene
copolymer*) 15

Plnidlá (ako talc*, kaolin*, zinc stearate*) 15

Regulátory viskozity (ako stearalkonium hectorite*) 12

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 10

Aqua* 10

Humektanty (ako propylene glycol*) 5

Doplnkové prísady (ako vitamíny, rastlinné extrakty, hodvábny prá�ok) 5

Parfum* 1

Sodium borate* 1

Antioxidanty 1
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Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

TUHÁ

Emulgátory, povrchovoaktívne látky (ako TEA-stearate*) 50

Vosky (ako ozokerite*, cera alba*, carnauba*) 50

Regulátory viskozity (ako deriváty polyetylénu, stearalkonium hectorite*) 20

Aqua* 20

Kozmetické farbivá vrátane prísad na dosiahnutie perle�ového efektu 25

Doplnkové prísady (ako vitamíny, rastlinné extrakty) 5

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Rámcové zlo�enie è. 11.1

VÝROBKY NA STAROSTLIVOS� O NECHTY NA BÁZE OLEJA

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Nenasýtené mastné kyseliny, proteíny, vitamíny 10

Kozmetické farbivá 1

Konzervaèné, antimikrobiálne látky a antioxidanty 0,2

Parfum* 0,1

Rastlinné oleje (ako sezamový olej) do 100

Pre výrobky vo forme aerosólu: propelanty (ako uh¾ovodíky) 90

Rámcové zlo�enie è. 11.2

BIELA CERUZKA NA NECHTY

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Plnidlá (ako kaolin*, magnesium carbonate*, chalk*) 80

Kozmetické farbivá (ako titanium oxide*) 30

Spájacie prísady (ako vosky, stearic acid*) 25

Regulátory viskozity (ako bentonite*) 5

Rámcové zlo�enie è. 11.3

LAK NA NECHTY

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Etanol alebo izopropanol (alcohol*, alcohol denat.*, isopropyl alcohol*) 90

Rozpú��adlá (ako ethyl acetate*, butyl acetate*, toluene*, diacetone al-
cohol*, PPG-2-butyl ether*) 90

�ivice, polyméry (ako nitrocelullose*, acrylates copolymer*, phthalic an-
hydride/butyl benzoic acid/propylene glycol copolymer*) 50

Zmäkèujúce prísady (ako dibutyl phthalate*, triethyl citrate*) 15

Kozmetické farbivá, pigmenty vrátane prísad na dosiahnutie perle�ového
efektu 15

Doplnkové prísady (ako vitamíny, proteíny, rastlinné extrakty) 10

Regulátory viskozity (ako stearalkonium hectorite*, silica*) 5

Camphor* 5

Ultrafialové filtre 2
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Rámcové zlo�enie è. 12.1

DETSKÝ LOTION A MLIEKO

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Oleje (ako minerálne a rastlinné), vosky a mastné alkoholy, lanolin*
a deriváty lanolínu 30

Humektanty (ako glycerin*) 15

Emulgátory, povrchovoaktívne látky (ako polysorbáty, estery sorbitanu,
étersulfáty) 15

Silikóny (ako dimethicone*) 10

Doplnkové prísady (ako rastlinné extrakty, vitamíny, bisabolol*) 5

Regulátory viskozity (ako carbomer*, xanthan gum*) 2

Talc* 5

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1,5

Kozmetické farbivá 1

Parfum* 0,5

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 12.2

DETSKÝ KRÉM

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Oleje (ako minerálne a rastlinné), vosky a mastné alkoholy, lanolin* aj
deriváty lanolínu 60

Titanium oxide*, talc* 30

Zinc oxide* 20

Emolienty (ako estery mastných kyselín) 20

Emulgátory, povrchovoaktívne látky (ako etoxylované mastné alkoholy) 12

Silikóny (ako cyclomethicone*, dimethicone*) 10

Humektanty (ako glycerin*, PEG) 10

Doplnkové prísady (ako rastlinné extrakty, bisabolol*) 10

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1,5

Parfum* 0,5

Chelataèné èinidlá (ako EDTA*) 0,3

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 12.3

KRÉM S OBSAHOM ZINKU A RICÍNOVÉHO OLEJA V EMULZII

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Petrolatum* 25

Zinc oxide* 10

Emolienty a humektanty (ako lanolin*, glycerin*) 10

Ricínový olej 10

Emulgátory (ako deriváty lanolínu) 2

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 0,1

Aqua* do 100
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Rámcové zlo�enie è. 12.4

VAZELÍNA

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Petrolatum* 100

Parfum* 0,5

Rámcové zlo�enie è. 12.5

DETSKÉ VLHKÉ OBRÚSKY

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Humektanty (ako propylene glycol*) 15

Neiónové povrchovoaktívne látky (ako etoxylované mastné kyseliny) ale-
bo katiónové povrchovoaktívne látky (ako PEG-5-stearyl ammonium lac-
tate*) 5

Doplnkové prísady (ako rastlinné extrakty, bisabolol*) 10

Parfum* 1,5

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 12.6

DETSKÝ OLEJ A VRECKOVKY

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Silikóny (ako dimethicone*) 20

Emolienty (ako isopropyl myristate*, estery mastných kyselín, deriváty
lanolínu) 5

Doplnkové prísady (ako vitamíny, rastlinné extrakty) 5

Kozmetické farbivá 1

Parfum* 0,5

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 0,5

Antioxidanty 0,5

Oleje (ako rastlinné alebo minerálne) do 100

Rámcové zlo�enie è. 13.1

ZÁSYP, PRÁ�KOVÝ ALEBO LISOVANÝ

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Talc* 99

Plnidlá (ako �krob, prá�kový nylon, sodium polyacrylate copolymer*) 50

Prísady na dosiahnutie perle�ového efektu (ako mica*) 30

Calcium carbonate/magnesium carbonate* 20

Kozmetické farbivá, pigmenty (ako zinc oxide*, titanium oxide*) 20

Kaolin* 10

Parfum* 10

Spájacie prísady (ako minerálne alebo rastlinné oleje, estery mastných
kyselín) 10

Doplnkové prísady (ako ultrafialové filtre, vitamíny) 5

Konzervaèné látky, antimikrobiálne látky a antioxidanty 1
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Rámcové zlo�enie è. 13.2

VÝROBKY NA DEPILÁCIU

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Regulátory viskozity (ako calcium/sodium/potassium carbonate*, so-
dium/potassium silicate*, propylene carbonate*) 15

Emulgátory (ako etoxylované mastné alkoholy alebo estery) 15

Emolienty, humektanty a vosky (ako glycerin*, mastné alkoholy) 15

Redukujúce látky (ako tioglycerin*, thioglycolic acid* a jeho solio) 8

Doplnkové prísady (ako rastlinné extrakty, kozmetické farbivá, chelataè-
né èinidlá) 5

Parfum* 1

Neutralizaèné èinidlá (ako sodium hydroxide*) a prísady na úpravu hod-
noty pH (ako calcium oxide*) pou�ité v mno�stve, ktoré je potrebné na
dosiahnutie pH 11 a� 12,7

Aqua* do 100
o Musí by� menej ako 5 % vyjadrený v prepoète na obsah thioglycolic acid*.

Rámcové zlo�enie è. 13.3

ZOSVET¼OVAÈ NA CHÅPKY

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Emolienty (ako isopropyl myristate*, petrolatum*) 15

Emulgátory (ako glyceryl stearate*, etoxylované alkoholy) 15

Hydrogen peroxide* 4

Stabilizátory peroxidu vodíka (ako phenacetin*) 0,5

Prísady na úpravu hodnoty pH pou�ité v mno�stve, ktoré je potrebné na
dosiahnutie pH 2 a� 3

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 13.4

LESK NA TELO

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Pigmenty, prísady na dosiahnutie perle�ového efektu (ako farebná hliní-
ková fólia, polyesterová fólia alebo lamináty z nich) 30

Humektanty (ako propylene glycol*) 10

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 5

Polyméry, regulátory viskozity (ako PVP/VA copolymer* s carbomer gel*) 2

Triethanolamine* 2

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 1

Povrchovoaktívne látky 0,5

Aqua* do 100

Rámcové zlo�enie è. 13.5

OSVIE�UJÚCE VLHKÉ OBRÚSKY

Látky Maximálny obsah (hmot. %)

Etanol (alcohol*, alcohol denat.*) 30

Humektanty, emolienty (ako propylene glycol*, glycerin*) 10

Aniónové povrchovoaktívne látky (ako sodium laureth sulfate*) 5
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Neiónové povrchovoaktívne látky, emulgátory (ako oleth-20*, polysorba-
te 80*) 5

Doplnkové prísady (ako rastlinné extrakty) 5

Parfum* 2

Konzervaèné a antimikrobiálne látky 2

Aqua* do 100

Niektoré detské obrúsky obsahujú etanol (alcohol*, alcohol denat.*) v koncentrácii 10 %.

* V tejto prílohe je týmto spôsobom oznaèený názov uvedený v rozhodnutí Komisie (ES) è. 96/335/ES z 8. mája
1996, ktorým sa ustanovuje súpis a spoloèná nomenklatúra zlo�enia kozmetických výrobkov (Ú. v. ES L 132,
1. 6. 1996).

Strana 1578 Zbierka zákonov è. 174/2005 Èiastka 73


