COSMETOVIGILÀNCIA…
QUÈ ÉS?

És l’activitat destinada a la recollida, l’avaluació i el seguiment de la informació sobre els
efectes no desitjats observats com a conseqüència de l’ús de productes cosmètics.
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COL·LABORA I NOTIFICA…
PER LA SALUT DE TOTHOM

Els professionals sanitaris, els professionals
que apliquen els cosmètics i els ciutadans
tenim l’obligació de notificar tots aquests
«efectes no desitjats»per conèixer-ne la
naturalesa i freqüència, i poder
prendre les mesures
necessàries per protegir
la salut i evitar que es
tornin a produir.
POTS NOTIFICAR-LOS A:
L'AEMPS (Agència Espanyola de
Medicaments i Productes Sanitaris):
https://www.aemps.gob.es/vigilancia/
cphp/notifica-efectos-nodeseadoscosmeticos/home.hym
O a través de la pàgina web de la
Conselleria de Salut i Consum

COL·LABORA I NOTIFICA…
PER LA SALUT DE TOTHOM

ELS PRODUCTES
COSMÈTICS

PER CONÈIXER,
COMPARAR
I TRIAR DE
MANERA
RESPONSABLE

COSMÈTICS:
Per conèixer, comparar i triar de manera responsable
UN COSMÈTIC ÉS tota substància o mescla
destinada a ser posada en contacte amb les
parts superficials del cos (pell, cabells, ungles,
llavis, etc.) o amb les dents i les mucoses bucals,
amb la finalitat exclusiva o principal de netejar-les, perfumar-les, modificar-ne l’aspecte,
protegir-les, mantenir-les en bon estat o corregir
les olors corporals.

SÓN COSMÈTICS

Pólvores
Perfums
Locions i laques
Desodorants
Gels
Xampús
Cremes
Escumes
Màscares
Productes per a cures bucals i dentals
Maquillatges i desmaquilladors
Productes per a higiene íntima externa
Olis per a la pell
Productes per al sol
Líquids
Productes antiarrugues
Pastes
Productes per a llavis
Sabons

QUÈ HE DE TROBAR A L’ETIQUETATGE?
✔ Nom, raó social i adreça del responsable
✔ Contingut nominal de l’envàs, en pes o
volum
✔ Data de caducitat o PAO (termini
després d’obertura)
✔ Precaucions particulars d'ús
✔ Número de lot de fabricació
✔ Funció principal del producte
(excepte si es desprèn de la presentació)

✔ Llista d’ingredients

función: Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
Contenido: 200 ml
Ingredientes: quis nostrud
exercitation
Lote Nº 12345
Fabricado por:
Labotarios mjhyl
jdadjn
C/dadaoihñ - 00001

IMPORTANT
S’hi ha d’indicar com a mínim, i OBLIGATÒRIAMENT
EN ESPANYOL, el contingut nominal de l’envàs, la data
de caducitat PAO, les precaucions particulars d’ús i la
funció principal del producte.
ALTRES SIGLES, SÍMBOLS, FRASES
més freqüents que apareixen en l’etiquetatge…
QUÈ SIGNIFIQUEN?
SOBRE LA DURADA DEL PRODUCTE
DATA DE CADUCITAT ó PAO
termini després de l'obertura.
Indicada en mesos o anys.
(12 mesos… 24 mesos)
SOBRE INFORMACIÓ DEL PRODUCTE
INFORMACIÓ ADDICIONAL sobre
instruccions d’ús, advertiments, etc.

Aquesta «e» fa referència
al contingut net del
producte, expressat en
mil·lilitres (ml) o en unces
CЄ és una marca europea que indica que el
fabricant compleix els mínims requisits legals i
tècnics en matèria de seguretat establerts per la
Unió Europea.
Э apareix en els envasos d’aerosols i significa que
compleix la normativa legal i no danya l’atmosfera.
SOBRE PROTECCIÓ SOLAR
FPS. Factor de protecció solar. Pot ser també:
PPD (protegeix dels UVA) o
SPF (protegeix dels UVB), juntament
amb els símbols corresponents:
SOBRE FABRICACIÓ I INGREDIENTS
NO TESTAT EN ANIMALS
ECOCERT Certificat de biocosmética
o cosmètica ecològica (ingredients
naturals, cultius ecològics, sense
pesticides, sense conservants químics.)
SOBRE ENVÀS I EMBALATGE
ANELL MÖBIUS Indica que els
envasos poden ser reciclats.
PUNT VERD indica que el fabricant
compleix la Llei d'envasos i residus, i
contribueix que els envasos i
embalatges tinguin una segona vida.
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