
A BIZOTTSÁG 1197/2013/EU RENDELETE 

(2013. november 25.) 

a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. 
mellékletének módosításáról 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel a kozmetikai termékekről szóló, 2009. november 30- 
i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és 
különösen annak 31. cikke (1) bekezdésére, 

a fogyasztók biztonságával foglalkozó tudományos bizottsággal 
folytatott konzultációt követően, 

mivel: 

(1) A „Tartós hajfestékek használata és a húgyhólyagrák 
kockázata” („Use of permanent hair dyes and bladder 
cancer risk”) című tudományos tanulmány 2001-es 
közzétételét követően a kozmetikai termékek és fogyasz
tóknak szánt nem élelmiszer jellegű termékek tudomá
nyos bizottsága, melyet a fogyasztók biztonsága, a 
közegészségügy és a környezet területén tudományos 
bizottságok létrehozásáról szóló, 2004. március 3-i 
2004/210/EK bizottsági határozat ( 2 ) értelmében később 
a fogyasztási cikkek tudományos bizottsága (FCTB) 
váltott fel, arra a következtetésre jutott, hogy a hajfes
tékek használatából adódó lehetséges kockázatok aggoda
lomra adnak okot. Az FCTB azt javasolta a Bizottságnak, 
hogy tegyen további lépéseket a hajfestékekben alkalma
zott anyagok ellenőrzésére. 

(2) Az FCTB ezenfelül a hajfestékek anyagaira vonatkozóan 
egy olyan átfogó biztonsági értékelési stratégia meghoza
talát is javasolta, amely tartalmazza a hajfestékekben és 
hajszínezőkben alkalmazott anyagok lehetséges genoto
xikus vagy mutagén hatásának vizsgálata során betar
tandó követelményeket is. 

(3) Az FCTB véleményét követően a Bizottság megegyezett a 
tagállamokkal és az érdekeltekkel a hajfestékekben és 
hajszínezőkben alkalmazott anyagok szabályozására 
irányuló átfogó stratégiáról, amely szerint az iparág 
köteles naprakész, a hajfestékek anyagaira vonatkozó 
tudományos adatokat tartalmazó dossziét benyújtani 
annak céljából, hogy az FCTB kockázatértékelést tudjon 
végezni. 

(4) Az FCTB, melyet később a fogyasztók biztonsága, a 
közegészségügy és a környezet területén a tudományos 
bizottságok tanácsadói szerkezetének kialakításáról és a 
2004/210/EK határozat hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2008. augusztus 5-i 2008/721/EK bizottsági hatá
rozat ( 3 ) értelmében a fogyasztók biztonságával foglal
kozó tudományos bizottság (FBTB) váltott fel, értékelte 
azon anyagok biztonságát, amelyekre vonatkozóan az 
iparág naprakész dossziékat nyújtott be. 

(5) Az FBTB elvégezte a hajfestékek oxidációs színezőanya
gaiból a hajfestés során keletkező reakciótermékek 
fogyasztói egészségre gyakorolt hatásának a lehetséges 
kockázatok figyelembevételével történő elemzését, és 
2010. szeptember 21-i véleményében – az addig rendel
kezésre álló adatok alapján – nem jelezte, hogy komoly 
aggályai lennének az Európai Unióban jelenleg használt 
hajfestékek és reakciótermékeik genotoxicitásával, illetve 
karcinogenitásávál kapcsolatban. 

(6) Az FBTB-nek a hajfestékek és hajszínezők biztonságossá
gáról szóló végleges véleményeinek figyelembe vételével, 
annak biztosítására, hogy a hajfestékek biztonságosak 
legyenek az emberi egészség szempontjából, helyénvaló 
21 elemzett hajfestékanyag megengedett legnagyobb 
koncentrációját csökkenteni, és felvenni őket az 
1223/2009/EK rendelet III. mellékletébe. 

(7) Az 1223/2009/EK rendelet III. mellékletének 9a bejegy
zése alatti Toluene-2,5-Diamine FBTB általi értékelésének 
fényében módosítani kell az ezen anyag kozmetikai kész
termékekben engedélyezett legnagyobb koncentrációját. 

(8) Az 1223/2009/EK rendeletben a hajápolási termék foga
lommeghatározása kizárta annak a szempillákra való 
alkalmazását. Ez abból adódott, hogy a kockázati szint 
más, ha a kozmetikai terméket hajra alkalmazzák, mint 
ha szempillára alkalmaznák. Konkrét biztonsági értékelést 
kellett végezni a hajfestékek és hajszínezők szempillákra 
történő alkalmazásáról. 

(9) Az FBTB, a szempillák festésére szánt termékekben hasz
nált oxidációs hajfesték-színezőanyagokról és hidrogén- 
peroxidról szóló, 2012. október 12-i véleményében 
megállapította, hogy az alábbi, az 1223/2009/EK rendelet 
III. mellékletében felsorolt és hajfesték- és hajszínező 
termékekben biztonságosan használható oxidációs hajfes
ték-színezőanyagok a szakipar által biztonságosan hasz
nálhatók a szempillák festésére szánt termékekben: p- 
Phenylenediamine, Resorcinol, 6-Methoxy-2-Methy
lamino-3-Aminopyridine HCl, m-Aminophenol, 2- 
Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol, 4-Amino-2- 
Hydroxytoluene, 2,4-Diaminophenoxyethanol HCl, 4- 
Amino-m-Cresol, 2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole 
and 2,6-Diaminopyridine. Az FBTB megállapította 
továbbá, hogy szempillafestés során maximum 2 % 
hidrogén-peroxid (az 1223/2009/EK rendelet III. mellék
letének 12-es bejegyzése) még biztonságosnak tekinthető 
a fogyasztók egészségére nézve.
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(10) Az említett anyagok tudományos értékelése alapján hasz
nálatukat ugyanolyan koncentrációban kell engedélyezni 
a szempillafestésre szánt termékekben, mint a hajfesté
kekben és hajszínezőkben. Az azzal kapcsolatos kockázat 
elkerülése érdekében, amikor a fogyasztók saját maguk 
viszik fel a szempillafestésre szánt terméket, a szempillák 
festésére szánt termékek használatát a szakiparra kell 
korlátozni. Annak érdekében, hogy a szakipar tájékoz
tatni tudja a fogyasztókat a szempillafestés lehetséges 
káros hatásairól, és hogy csökkenjen a bőrszenzibilizáció 
kockázata e termékekre, megfelelő figyelmeztető felira
tokat kell elhelyezni a termékek címkéjén. 

(11) Az 1223/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően 
módosítani kell. 

(12) Annak megakadályozása érdekében, hogy a kozmetikai 
termékekről szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi 
irányelvről ( 1 ) az 1223/2009/EK rendeletre történő átállás 
zavart okozzon a piacon, ezt a rendeletet az 
1223/2009/EK rendelet alkalmazásának napjától indokolt 
alkalmazni. 

(13) Megfelelő hosszúságú átmeneti időszakot kell biztosítani 
a gazdasági szereplőknek, hogy megfelelhessenek a szem
pillafestésre szánt termékekre vonatkozó új címkézési 
feltételeknek (figyelmeztető feliratok). 

(14) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak 
a Kozmetikai Termékek Állandó Bizottságának vélemé
nyével. 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

1. cikk 

Az 1223/2009/EK rendelet III. melléklete e rendelet mellékle
tének megfelelően módosul. 

2. cikk 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon lép hatályba. 

Ezt a rendeletet 2013. július 11-jétől kell alkalmazni. 

Ugyanakkor a melléklet következő rendelkezéseit 2014. július 
1-től kell alkalmazni: 

a) az 1., valamint a 3–9. pontok alatti hatóanyagok szempilla
festésre szánt termékekben való használatára vonatkozó, i 
oszlopban található előírások; 

b) a 2. és 10. pont. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt Brüsszelben, 2013. november 25-én. 

a Bizottság részéről 
az elnök 

José Manuel BARROSO
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MELLÉKLET 

Az 1223/2009/EK rendelet III. melléklete a következőképpen módosul: 

1. A melléklet a következő, 8b. bejegyzéssel egészül ki: 

a b c d e f g h i 

„8b. p-Fenilén-diamin 
és sói 

p-Phenylenediamine; 

p-Phenylenediamine 
HCl; 

p-Phenylenediamine 
Sulphate 

106-50-3 / 
624-18-0 / 
16245-77-5 

203-404-7 / 
210-834-9 / 
240-357-1 

Szempillafestésre 
szánt termékek 

Oxidatív körülmények között 
összekeverve a szempillára 
alkalmazott maximális 
koncentráció nem haladhatja 
meg a 2 %-ot (szabad bázisra 
számolva). 

Kizárólag szakipari használat
ra. 

A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt. 

„Kizárólag szakipari használatra. 

Ez a termék súlyos allergiás reak
ciót válthat ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor alatt 
nem ajánlott. 

Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás 
növelheti az allergia kialakulásának 
veszélyét. 

Nem szabad szempillafestéket alkal
mazni, ha a fogyasztó: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült 

— hajfestés vagy szempillafestés után 
korábban bármilyen reakciót 
észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” tetoválás 
után korábban bármilyen reakciót 
észlelt. 

Szembe kerülése esetén a szemet 
azonnal öblítsük ki. 

Fenilén-diamint tartalmaz. 

Védőkesztyű viselése kötelező!” ”

H
U 

L 315/36 
A

z Európai U
nió H

ivatalos Lapja 
2013.11.26.



2. A 9a. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép: 

a b c d e f g h i 

„9a. 1,4-Benzol- 
diamin, 2-metil- 

2,5-Diamino- 
toluol-szulfát 

Toluene-2,5-Diamine 

Toluene-2,5-Diamine 
sulfate (1 ) 

95-70-5 

615-50-9 

202-442-1 

210-431-8 

Oxidáló hajfestékek/ 
hajszínezők összete
vőjeként 

a) Általános használat a) A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt. 

„ A hajszínezők súlyos allergiás 
reakciót válthatnak ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor 
alatt nem ajánlott. 

Az ideiglenes „fekete henna” teto
válás növelheti az allergia kialaku
lásának veszélyét. 

Ne használjon hajfestéket/hajszíne
zőt, ha: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült, 

— hajfestés után korábban 
bármilyen reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” teto
válás után korábban bármilyen 
reakciót észlelt. 

Fenilén-diamint (toluol-diamint) 
tartalmaz. 

Szempilla- és szemöldökfestésre 
nem használható.” 

b) Szakipari használat 

Az a) és b) esetében: Oxidatív 
körülmények között összeke
verve a hajra alkalmazott 
maximális koncentráció 
szabad bázisra számolva nem 
haladhatja meg a 2 %-ot, 
illetve szulfátsóra számolva a 
3,6 %-ot. 

b) A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt. 

„Kizárólag szakipari használatra. 

A hajszínezők súlyos allergiás 
reakciót válthatnak ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor 
alatt nem ajánlott.
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a b c d e f g h i 

Az ideiglenes „fekete henna” teto
válás növelheti az allergia kialaku
lásának veszélyét. 

Ne használjon hajfestéket/hajszíne
zőt, ha: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült, 

— hajfestés után korábban 
bármilyen reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” teto
válás után korábban bármilyen 
reakciót észlelt. 

Fenilén-diamint (toluol-diamint) 
tartalmaz. 

Védőkesztyű viselése kötelező!” ” 

3. A 12. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép: 

a b c d e f g h i 

„12. Hidrogén-peroxid 
és egyéb olyan 
vegyületek vagy 
keverékek, 
melyekből hidro
gén-peroxid 
szabadul fel, bele
értve a karbamid- 
peroxidot és a 
cink-peroxidot is 

Hydrogen peroxide 7722-84-1 231-765-0 a) Hajápolási termé
kek 

a) 12% H 2O 2 
(40 térfogat
százalék), 
szabad vagy 
felszabadult 
formában 

Az a) és f) esetében: Védőkesztyű 
viselése kötelező! 

Az a) b) c) és e) esetében: 

Hidrogén-peroxidot tartalmaz. 

Szembe ne kerüljön! 

Szembe kerülése esetén a szemet 
azonnal öblítsük ki! 

b) Bőrápolási termé
kek 

b) 4 % H 2O 2, 
szabad vagy 
felszabadult 
formában 

c) Körömerősítő 
termékek 

c) 2 % H 2O 2, 
szabad vagy 
felszabadult 
formában 

d) Szájápolási termé
kek, beleértve a 
szájvizet, a fogk
rémet és a fogfe
hérítő termékeket 
is 

d) ≤ 0,1 % 
H 2O 2, 
szabad vagy 
felszabadult 
formában
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a b c d e f g h i 

e) Fogfehérítő termé
kek 

e) >0.1% ≤ 6 % 
H 2O 2, 
szabad vagy 
felszabadult 
formában 

e) Csak fogorvosok számára 
értékesíthető. 

Használata minden alkal
mazási ciklusban első 
ízben a 2005/36/EK irány
elvben (5 ) meghatározott 
fogorvosok által, illetve 
azok közvetlen felügyelete 
alatt és azonos biztonsági 
szint biztosítása mellett 
történhet. Ezután az alkal
mazási ciklus hátralevő 
részére a fogyasztó rendel
kezésére kell bocsátani. 

18 éves kor alatt nem 
alkalmazható. 

e) A H 2O 2 koncentrációja szabad vagy 
felszabadult formában, százalékban 
kifejezve. 

18 éves kor alatt nem alkalmazható. 

Csak fogorvosok számára értékesít
hető. Használata minden alkalma
zási ciklusban első ízben fogorvosok 
által, illetve azok közvetlen felügye
lete alatt és azonos biztonsági szint 
biztosítása mellett történhet. Ezután 
az alkalmazási ciklus hátralevő 
részére a fogyasztó rendelkezésére 
kell bocsátani. 

f) Szempillafestésre 
szánt termékek 

f) 2 % H 2O 2, 
szabad vagy 
felszabadult 
formában 

f) Kizárólag szakipari haszná
latra. 

f) A címkén fel kell tüntetni: 

„Kizárólag szakipari használatra. 

Szembe ne kerüljön! 

Szembe kerülése esetén a szemet 
azonnal öblítsük ki. 

Hidrogén-peroxidot tartalmaz.” 

(5 ) HL L 255., 2005.9.30., 22. o.” 

4. A 22. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép: 

a b c d e f g h i 

„22. 1,3-Benzoldiol Resorcinol 108-46-3 203-585-2 a) Oxidáló hajfesté
kek/hajszínezők 
összetevőjeként 

Az a) és b) esetében: 

Oxidatív körülmények között 
összekeverve a hajra vagy a 
szempillára alkalmazott maxi
mális koncentráció nem 
haladhatja meg az 1,25 %-ot 

a) A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt. 

„ A hajszínezők súlyos allergiás 
reakciót válthatnak ki.
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a b c d e f g h i 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor 
alatt nem ajánlott. 

Az ideiglenes „fekete henna” teto
válás növelheti az allergia kialaku
lásának veszélyét. 

Ne használjon hajfestéket/hajszíne
zőt, ha: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült, 

— hajfestés után korábban bármi
lyen reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” teto
válás után korábban bármilyen 
reakciót észlelt. 

Rezorcint tartalmaz. 

Használata után a hajat alaposan 
öblítsük le. 

Szembe kerülése esetén a szemet 
azonnal öblítsük ki. 

Szempilla- és szemöldökfestésre 
nem használható.” 

b) Szempillafestésre 
szánt termékek 

b) Kizárólag szakipari hasz
nálatra. 

b) A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt. 

„Kizárólag szakipari használatra. 

Rezorcint tartalmaz. 

Ez a termék súlyos allergiás 
reakciót válthat ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat!
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a b c d e f g h i 

A termék használata 16 éves kor 
alatt nem ajánlott. 

Az ideiglenes „fekete henna” teto
válás növelheti az allergia kialaku
lásának veszélyét. 

Nem szabad szempillafestéket 
alkalmazni, ha a fogyasztó: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült, 

— hajfestés vagy szempillafestés 
után korábban bármilyen 
reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” teto
válás után korábban bármilyen 
reakciót észlelt. 

Szembe kerülése esetén a szemet 
azonnal öblítsük ki.” 

c) Hajvizek és 
samponok 

c) 0,5 % c) Rezorcint tartalmaz.” 

5. A 203. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép: 

a b c d e f g h i 

„203. 6-Metoxi-N2- 
metil-2,3-piridin
diamin hidrok
lorid és dihidrok
lorid só (17 ) 

6-Methoxy-2-Methy
lamino-3-Aminopyri
dine HCl 

90817-34-8 / 
83732-72-3 

– / 280-622-9 a) Oxidáló hajfesté
kek/ 
hajszínezők össze
tevőjeként 

Az a) és c) esetében: Oxidatív 
körülmények között összeke
verve a hajra alkalmazott 
maximális koncentráció 
szabad bázisra számolva nem 
haladhatja meg a 0,68 %-ot 
(dihidrokloridra számolva az 
1,0 %-ot). 

a) A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt. 

„ A hajszínezők súlyos allergiás 
reakciót válthatnak ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor 
alatt nem ajánlott.
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a b c d e f g h i 

Az ideiglenes „fekete henna” teto
válás növelheti az allergia kialaku
lásának veszélyét. 

Ne használjon hajfestéket/ 
hajszínezőt, ha: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült, 

— hajfestés után korábban bármi
lyen reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” teto
válás után korábban bármilyen 
reakciót észlelt.” 

b) Nem oxidáló 
hajfestékek/hajszí
nezők összetevője
ként 

b) 0,68 % 
szabad bázis 
formájában 
(1,0 % dihid
roklorid 
formájában) 

Az a), b) és c) esetében: 

— Nitrozáló anyagokkal 
nem használható 

— Maximális nitrózamin- 
koncentráció: 50 μg /kg 

— Nitritmentes tároló
edényben tárolandó 

b) Allergiás reakciót válthat ki 

c) Szempillafestésre 
szánt termékek 

c) Kizárólag szakipari hasz
nálatra. 

c) A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt. 

„Kizárólag szakipari használatra. 

Ez a termék súlyos allergiás 
reakciót válthat ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor 
alatt nem ajánlott.
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Az ideiglenes „fekete henna” teto
válás növelheti az allergia kialaku
lásának veszélyét. 

Nem szabad szempillafestéket 
alkalmazni, ha a fogyasztó: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült, 

— hajfestés vagy szempillafestés 
után korábban bármilyen 
reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” teto
válás után korábban bármilyen 
reakciót észlelt. 

Szembe kerülése esetén a szemet 
azonnal öblítsük ki.” ” 

6. A 217. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép: 

a b c d e f g h i 

„217. m-Amino-fenol és 
sói 

m-Aminophenol 

m-Aminophenol HCl 

m-Aminophenol 
sulfate 

591-27-5 / 
51-81-0 / 
68239-81- 
6 /38171-54- 
9 

209-711-2 / 
200-125-2 / 
269-475-1 

a) Oxidáló hajfesté
kek/hajszínezők 
összetevőjeként 

Az a) és b) esetében: Oxidatív 
körülmények között összeke
verve a hajra vagy a szempil
lára alkalmazott maximális 
koncentráció nem haladhatja 
meg az 1,2 %-ot 

a) A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt. 

„ A hajszínezők súlyos allergiás 
reakciót válthatnak ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor 
alatt nem ajánlott. 

Az ideiglenes „fekete henna” teto
válás növelheti az allergia kialaku
lásának veszélyét.
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Ne használjon hajfestéket/hajszíne
zőt, ha: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült, 

— hajfestés után korábban 
bármilyen reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” teto
válás után korábban bármilyen 
reakciót észlelt.” 

b) Szempillafestésre 
szánt termékek 

b) Kizárólag szakipari hasz
nálatra. 

b) A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt. 

„Kizárólag szakipari használatra. 

Ez a termék súlyos allergiás 
reakciót válthat ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor 
alatt nem ajánlott. 

Az ideiglenes „fekete henna” teto
válás növelheti az allergia kialaku
lásának veszélyét. 

Nem szabad szempillafestéket 
alkalmazni, ha a fogyasztó: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült, 

— hajfestés vagy szempillafestés 
után korábban bármilyen 
reakciót észlelt,
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— ideiglenes „fekete henna” teto
válás után korábban bármilyen 
reakciót észlelt. 

Szembe kerülése esetén a szemet 
azonnal öblítsük ki” ” 

7. A 229. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép: 

a b c d e f g h i 

„229. 5-[(2-Hidroxi- 
etil)amino]-o- 
krezol 

2-Methyl-5-Hydro
xyethyl Aminophenol 

55302-96-0 259-583-7 a) Oxidáló hajfesté
kek/hajszínezők 
összetevőjeként 

Az a) és b) esetében: Oxidatív 
körülmények között összeke
verve a hajra vagy a szempil
lára alkalmazott maximális 
koncentráció nem haladhatja 
meg az 1,5 %-ot 

— Nitrozáló anyagokkal 
nem használható 

— Maximális nitrózamin- 
koncentráció: 50 μg /kg 

— Nitritmentes tároló
edényben tárolandó. 

a) A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt. 

„ A hajszínezők súlyos allergiás 
reakciót válthatnak ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor 
alatt nem ajánlott. 

Az ideiglenes „fekete henna” teto
válás növelheti az allergia kialaku
lásának veszélyét. 

Ne használjon hajfestéket/hajszíne
zőt, ha: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült, 

— hajfestés után korábban 
bármilyen reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” teto
válás után korábban bármilyen 
reakciót észlelt.” 

b) Szempillafestésre 
szánt termékek 

b) Kizárólag szakipari hasz
nálatra. 

b) A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt.
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„Kizárólag szakipari használatra. 

Ez a termék súlyos allergiás 
reakciót válthat ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor 
alatt nem ajánlott. 

Az ideiglenes „fekete henna” teto
válás növelheti az allergia kialaku
lásának veszélyét. 

Nem szabad szempillafestéket 
alkalmazni, ha a fogyasztó: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült, 

— hajfestés vagy szempillafestés 
után korábban bármilyen 
reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” teto
válás után korábban bármilyen 
reakciót észlelt. 

Szembe kerülése esetén a szemet 
azonnal öblítsük ki.” ” 

8. A 241. és 242. bejegyzések helyébe a következő szöveg lép: 

a b c d e f g h i 

„241. 5-Amino-o-cresol 4-Amino-2-Hydroxy
toluene 

2835-95-2 220-618-6 a) Oxidáló hajfesté
kek/hajszínezők 
összetevőjeként 

Az a) és b) esetében: Oxidatív 
körülmények között összeke
verve a hajra vagy a szempil
lára alkalmazott maximális 
koncentráció nem haladhatja 
meg az 1,5 %-ot 

a) A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt. 

„ A hajszínezők súlyos allergiás 
reakciót válthatnak ki.

H
U 

L 315/46 
A

z Európai U
nió H

ivatalos Lapja 
2013.11.26.



a b c d e f g h i 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor 
alatt nem ajánlott. 

Az ideiglenes „fekete henna” teto
válás növelheti az allergia kialaku
lásának veszélyét. 

Ne használjon hajfestéket/hajszíne
zőt, ha: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült, 

— hajfestés után korábban 
bármilyen reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” teto
válás után korábban bármilyen 
reakciót észlelt.” 

b) Szempillafestésre 
szánt termékek 

b) Kizárólag szakipari hasz
nálatra. 

b) A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt. 

„Kizárólag szakipari használatra. 

Ez a termék súlyos allergiás 
reakciót válthat ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor 
alatt nem ajánlott. 

Az ideiglenes „fekete henna” teto
válás növelheti az allergia kialaku
lásának veszélyét. 

Nem szabad szempillafestéket 
alkalmazni, ha a fogyasztó: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült,
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— hajfestés vagy szempillafestés 
után korábban bármilyen 
reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” teto
válás után korábban bármilyen 
reakciót észlelt. 

Szembe kerülése esetén a szemet 
azonnal öblítsük ki.” 

242 2,4-Diamino- 
fenoxi-etanol, 
valamint annak 
hidrokloridja és 
szulfátja 

2,4-Diaminopheno
xyethanol HCl 

2,4-Diaminopheno
xyethanol sulfate 

70643-19-5/ 
66422-95-5 / 
70643-20-8 

– / 266-357-1 
/ 274-713-2 

a) Oxidáló hajfesté
kek/hajszínezők 
összetevőjeként 

Az a) és b) esetében: Oxidatív 
körülmények között összeke
verve a hajra vagy a szempil
lára alkalmazott maximális 
koncentráció nem haladhatja 
meg a 2,0 %-ot (hidroklorid 
formájában) 

a) A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt. 

„ A hajszínezők súlyos allergiás 
reakciót válthatnak ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor 
alatt nem ajánlott. 

Az ideiglenes „fekete henna” teto
válás növelheti az allergia kialaku
lásának veszélyét. 

Ne használjon hajfestéket/hajszíne
zőt, ha: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült, 

— hajfestés után korábban 
bármilyen reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” teto
válás után korábban bármilyen 
reakciót észlelt.” 

b) Szempillafestésre 
szánt termékek 

b) Kizárólag szakipari hasz
nálatra. 

b) A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt.
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„Kizárólag szakipari használatra. 

Ez a termék súlyos allergiás 
reakciót válthat ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor 
alatt nem ajánlott. 

Az ideiglenes „fekete henna” teto
válás növelheti az allergia kialaku
lásának veszélyét. 

Nem szabad szempillafestéket 
alkalmazni, ha a fogyasztó: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült, 

— hajfestés vagy szempillafestés 
után korábban bármilyen 
reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” teto
válás után korábban bármilyen 
reakciót észlelt. 

Szembe kerülése esetén a szemet 
azonnal öblítsük ki.” ” 

9. A 244. és 245. bejegyzések helyébe a következő szöveg lép: 

a b c d e f g h i 

„244. 4-Amino-m- 
krezol 

4-Amino-m-Cresol 2835-99-6 220-621-2 a) Oxidáló hajfesté
kek/hajszínezők 
összetevőjeként 

Az a) és b) esetében: Oxidatív 
körülmények között összeke
verve a hajra vagy a szempil
lára alkalmazott maximális 
koncentráció nem haladhatja 
meg az 1,5 %-ot 

a) A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt. 

„ A hajszínezők súlyos allergiás 
reakciót válthatnak ki.
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Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor 
alatt nem ajánlott. 

Az ideiglenes „fekete henna” teto
válás növelheti az allergia kialaku
lásának veszélyét. 

Ne használjon hajfestéket/hajszíne
zőt, ha: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült, 

— hajfestés után korábban 
bármilyen reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” teto
válás után korábban bármilyen 
reakciót észlelt.” 

b) Szempillafestésre 
szánt termékek 

b) Kizárólag szakipari hasz
nálatra. 

b) A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt. 

„Kizárólag szakipari használatra. 

Ez a termék súlyos allergiás 
reakciót válthat ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor 
alatt nem ajánlott. 

Az ideiglenes „fekete henna” teto
válás növelheti az allergia kialaku
lásának veszélyét. 

Nem szabad szempillafestéket 
alkalmazni, ha a fogyasztó: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült,
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— hajfestés vagy szempillafestés 
után korábban bármilyen 
reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” teto
válás után korábban bármilyen 
reakciót észlelt. 

Szembe kerülése esetén a szemet 
azonnal öblítsük ki.” 

245 2-[(3Amino-4- 
metoxi-fenil) 
amino]etanol és 
szulfátja 

2-Amino-4-Hydro
xyethylaminoanisole 

2-Amino-4-Hydro
xyethylaminoanisole 
sulfate 

83763-47-7 / 

83763-48-8 

280-733-2 / 

280-734-8 

a) Oxidáló hajfesté
kek/hajszínezők 
összetevőjeként 

Az a) és b) esetében: Oxidatív 
körülmények között összeke
verve a hajra vagy a szempil
lára alkalmazott maximális 
koncentráció nem haladhatja 
meg az 1,5 %-ot (szulfát 
formájában) 

— Nitrozáló anyagokkal 
nem használható 

— Maximális nitrózamin- 
koncentráció: 50 μg /kg 

— Nitritmentes tároló
edényben tárolandó 

a) A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt. 

„ A hajszínezők súlyos allergiás 
reakciót válthatnak ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor 
alatt nem ajánlott. 

Az ideiglenes „fekete henna” teto
válás növelheti az allergia kialaku
lásának veszélyét. 

Ne használjon hajfestéket/hajszíne
zőt, ha: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült, 

— hajfestés után korábban 
bármilyen reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” teto
válás után korábban bármilyen 
reakciót észlelt.” 

b) Szempillafestésre 
szánt termékek 

b) Kizárólag szakipari hasz
nálatra. 

b) A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt.
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„Kizárólag szakipari használatra. 

Ez a termék súlyos allergiás 
reakciót válthat ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor 
alatt nem ajánlott. 

Az ideiglenes „fekete henna” teto
válás növelheti az allergia kialaku
lásának veszélyét. 

Nem szabad szempillafestéket 
alkalmazni, ha a fogyasztó: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült, 

— hajfestés vagy szempillafestés 
után korábban bármilyen 
reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” teto
válás után korábban bármilyen 
reakciót észlelt. 

Szembe kerülése esetén a szemet 
azonnal öblítsük ki.” ” 

10. A melléklet az alábbi 265–285. bejegyzéssel egészül ki: 

a b c d e f g h i 

„265. 1,4-Diamino- 
antrakinon 

Disperse Violet 1 128-95-0 204-922-6 Nem oxidáló hajfesté
kek/hajszínezők 
összetevőjeként 

0,5 % A hajfestékkészítményekbe 
szánt Disperse Violet 1-ben a 
Disperse Red 15 szennye
ződés megengedhető mértéke: 
<1 % (w/w) 

266 Etanol, 2-((4- 
amino-2-nitro- 
fenil)amino)- 

HC Red No 3 2871-01-4 220-701-7 a) Oxidáló hajfesté
kek/hajszínezők 
összetevőjeként 

a) Oxidatív körülmények 
között összekeverve a 
hajra alkalmazott maxi
mális koncentráció nem 
haladhatja meg a 0,45 %- 
ot 

Az a) esetében: A címkén fel kell 
tüntetni: 

a keverési arányt.
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b) Nem oxidáló 
hajfestékek/haj
színezők összete
vőjeként 

b) 3,0 % Az a) és b) esetében: 

— Nitrozáló anyagokkal 
nem használható 

— Maximális nitrózamin- 
koncentráció: 50 μg/kg 

— Nitritmentes tároló
edényben tárolandó. 

Az a) és b) esetében: 

„ A hajszínezők súlyos allergiás 
reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa 
el és kövesse az utasításokat! A termék 
használata 16 éves kor alatt nem 
ajánlott. 

Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás 
növelheti az allergia kialakulásának 
veszélyét. 

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, 
ha: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült, 

— hajfestés után korábban bármilyen 
reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” tetoválás 
után korábban bármilyen reakciót 
észlelt.” 

267 [7-Hidroxi-8-[(2- 
metoxi-fenil)-azo]- 
2-naftil]trimetil- 
ammónium-klorid 

Basic Red 76 68391-30-0 269-941-4 Nem oxidáló hajfesté
kek/hajszínezők 
összetevőjeként 

2,0 % 

268 2-[[4-(Dimetil- 
amino)fenil]azo]- 
1,3-dimetil-1H- 
imidazolium- 
klorid 

Basic Red 51 77061-58-6 278-601-4 a) Oxidáló hajfesté
kek/hajszínezők 
összetevőjeként 

a) Oxidatív körülmények 
között összekeverve a 
hajra alkalmazott maxi
mális koncentráció nem 
haladhatja meg a 0,5 %- 
ot 

a) A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt. 

„ A hajszínezők súlyos allergiás 
reakciót válthatnak ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor 
alatt nem ajánlott.
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Az ideiglenes „fekete henna” teto
válás növelheti az allergia kialaku
lásának veszélyét. 

Ne használjon hajfestéket/hajszíne
zőt, ha: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült, 

— hajfestés után korábban 
bármilyen reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” teto
válás után korábban bármilyen 
reakciót észlelt.” 

b) Nem oxidáló 
hajfestékek/haj
színezők összete
vőjeként 

b) 1,0 % 

269 Fenol, 2-amino-5- 
etil-, hidroklorid 

2-Amino-5-Ethylp
henol HCl 

149861-22-3 Oxidáló hajfestékek/ 
hajszínezők összete
vőjeként 

Oxidatív körülmények között 
összekeverve a hajra felvitt 
maximális koncentráció nem 
haladhatja meg az 1 %-ot 

A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt. 

„ A hajszínezők súlyos allergiás 
reakciót válthatnak ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor alatt 
nem ajánlott. 

Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás 
növelheti az allergia kialakulásának 
veszélyét. 

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, 
ha: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült, 

— hajfestés után korábban bármilyen 
reakciót észlelt,
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— ideiglenes „fekete henna” tetoválás 
után korábban bármilyen reakciót 
észlelt.” 

270 Fluoreszcein, 
2',4',5',7'-tetrab
róm-4,5,6,7- 
tetraklór-, dinátri
umsó (CI 45410) 

Acid Red 92 18472-87-2 242-355-6 a) Oxidáló hajfesté
kek/hajszínezők 
összetevőjeként 

a) Oxidatív körülmények 
között összekeverve a 
hajra alkalmazott maxi
mális koncentráció nem 
haladhatja meg a 2,0 %- 
ot 

a) A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt. 

„ A hajszínezők súlyos allergiás 
reakciót válthatnak ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor 
alatt nem ajánlott. 

Az ideiglenes „fekete henna” teto
válás növelheti az allergia kialaku
lásának veszélyét. 

Ne használjon hajfestéket/hajszíne
zőt, ha: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült, 

— hajfestés után korábban 
bármilyen reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” teto
válás után korábban bármilyen 
reakciót észlelt.” 

b) Nem oxidáló 
hajfestékek/haj
színezők összete
vőjeként 

b) 0,4 % 

271 Az 1), 2) és 3) 
keveréke diszper
gálószerben (lig
noszulfát): 

A Disperse Blue 377 
az alábbi három 
színezék keveréke: 

Nem oxidáló hajfesté
kek/hajszínezők 
összetevőjeként 

2,0 % 

1) 9,10-Antra
céndion-1,4- 
bisz[(2- 
hidroxi- 
etil)amino] 

1) 1,4-bis[(2-hydro
xyethyl)ami
no]anthra-9,10- 
quinone 

1) 4471-41- 
4 

1) 224-743- 
7
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2) 9,10-Antra
céndion-1- 
[(2-hidroxi- 
etil)amino]-4- 
[(3-hidroxi- 
propil)amino] 

2) 1-[(2-hydro
xyethyl)amino]-4- 
[(3-hydroxy
propyl)ami
no]anthra-9,10- 
quinone 

2) 67674- 
26-4 

2) 266-865- 
3 

3) 9,10-Antra
céndion-1,4- 
bisz[(3- 
hidroxi- 
propil)amino] 

3) 1,4-bis[(3- 
hydroxy
propyl)ami
no]anthra-9,10- 
quinone 

3) 67701- 
36-4 

3) 266-954- 
7 

272 4-Amino-fenol p-Aminophenol 123-30-8 204-616-2 Oxidáló hajfestékek/ 
hajszínezők összete
vőjeként 

Oxidatív körülmények között 
összekeverve a hajra felvitt 
maximális koncentráció nem 
haladhatja meg a 0,9 %-ot 

A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt. 

„ A hajszínezők súlyos allergiás 
reakciót válthatnak ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor alatt 
nem ajánlott. 

Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás 
növelheti az allergia kialakulásának 
veszélyét. 

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, 
ha: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült, 

— hajfestés után korábban bármilyen 
reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” tetoválás 
után korábban bármilyen reakciót 
észlelt.” 

273 4,5-Diamino-1-(2- 
hidroxi-etil)-1H- 
pirazol-szulfát 
(1:1) 

1-Hydroxyethyl-4,5- 
Diamino Pyrazole 
Sulfate 

155601-30-2 429-300-3 Oxidáló hajfestékek/ 
hajszínezők összete
vőjeként 

Oxidatív körülmények között 
összekeverve a hajra felvitt 
maximális koncentráció nem 
haladhatja meg a 3,0 %-ot 

A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt.
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„ A hajszínezők súlyos allergiás 
reakciót válthatnak ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor alatt 
nem ajánlott. 

Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás 
növelheti az allergia kialakulásának 
veszélyét. 

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, 
ha: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült, 

— hajfestés után korábban bármilyen 
reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” tetoválás 
után korábban bármilyen reakciót 
észlelt.” 

274 Kvinolium, 4- 
formil-1-metil-, 4- 
metil-benzolszul
fonsavval alkotott 
só (1:1) 

4-Formyl-1-Methylqui
nolinium-p-Toluene
sulfonate 

223398-02-5 453-790-8 Oxidáló hajfestékek/ 
hajszínezők összete
vőjeként 

Oxidatív körülmények között 
összekeverve a hajra felvitt 
maximális koncentráció nem 
haladhatja meg a 2,5 %-ot 

A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt. 

„ A hajszínezők súlyos allergiás 
reakciót válthatnak ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor alatt 
nem ajánlott. 

Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás 
növelheti az allergia kialakulásának 
veszélyét. 

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, 
ha: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült,
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— hajfestés után korábban bármilyen 
reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” tetoválás 
után korábban bármilyen reakciót 
észlelt.” 

275 Piridinium, 1- 
metil-4-[( metil- 
fenil-hidrazo
no)metil]-, metil- 
szulfát 

Basic Yellow 87 68259-00-7 269-503-2 a) Oxidáló hajfesté
kek/hajszínezők 
összetevőjeként 

a) Oxidatív körülmények 
között összekeverve a 
hajra alkalmazott maxi
mális koncentráció nem 
haladhatja meg az 1,0 %- 
ot 

a) A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt. 

„ A hajszínezők súlyos allergiás 
reakciót válthatnak ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor 
alatt nem ajánlott. 

Az ideiglenes „fekete henna” teto
válás növelheti az allergia kialaku
lásának veszélyét. 

Ne használjon hajfestéket/hajszíne
zőt, ha: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült, 

— hajfestés után korábban 
bármilyen reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” teto
válás után korábban bármilyen 
reakciót észlelt.” 

b) Nem oxidáló 
hajfestékek/haj
színezők összete
vőjeként 

b) 1,0 % 

276 2-[(4-Amino- 
fenil)azo]-1,3- 
dimetil-1H-imida
zolium-klorid 

Basic Orange 31 97404-02-9 306-764-4 a) Oxidáló hajfesté
kek/hajszínezők 
összetevőjeként 

a) Oxidatív körülmények 
között összekeverve a 
hajra alkalmazott maxi
mális koncentráció nem 
haladhatja meg a 0,5 %- 
ot 

a) A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt.
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„ A hajszínezők súlyos allergiás 
reakciót válthatnak ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor 
alatt nem ajánlott. 

Az ideiglenes „fekete henna” teto
válás növelheti az allergia kialaku
lásának veszélyét. 

Ne használjon hajfestéket/hajszíne
zőt, ha: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült, 

— hajfestés után korábban 
bármilyen reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” teto
válás után korábban bármilyen 
reakciót észlelt.” 

b) Nem oxidáló 
hajfestékek/haj
színezők összete
vőjeként 

b) 1,0 % 

277 2,6-Piridin-diamin, 
3-(3-piridin-ilazo) 

2,6-Diamino-3-((Pyri
dine-3-yl)azo)Pyridine 

28365-08-4 421-430-9 a) Oxidáló hajfesté
kek/hajszínezők 
összetevőjeként 

a) Oxidatív körülmények 
között összekeverve a 
hajra alkalmazott maxi
mális koncentráció nem 
haladhatja meg a 0,25 %- 
ot 

a) A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt. 

„ A hajszínezők súlyos allergiás 
reakciót válthatnak ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor 
alatt nem ajánlott.
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Az ideiglenes „fekete henna” teto
válás növelheti az allergia kialaku
lásának veszélyét. 

Ne használjon hajfestéket/hajszíne
zőt, ha: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült, 

— hajfestés után korábban 
bármilyen reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” teto
válás után korábban bármilyen 
reakciót észlelt.” 

b) Nem oxidáló 
hajfestékek/haj
színezők összete
vőjeként 

b) 0,25 % 

278 4-((4-Amino-3- 
metil-fenil)(4- 
imino-3-metil-2,5- 
ciklohexadién-1- 
ilidén)metil)-2- 
metil-fenil-amin 
monohidroklorid 
(CI 42520) 

Basic Violet 2 3248-91-7 221-831-7 a) Oxidáló hajfesté
kek/hajszínezők 
összetevőjeként 

a) Oxidatív körülmények 
között összekeverve a 
hajra alkalmazott maxi
mális koncentráció nem 
haladhatja meg az 1,0 %- 
ot 

a) A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt. 

„ A hajszínezők súlyos allergiás 
reakciót válthatnak ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor 
alatt nem ajánlott. 

Az ideiglenes „fekete henna” teto
válás növelheti az allergia kialaku
lásának veszélyét. 

Ne használjon hajfestéket/hajszíne
zőt, ha: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült,
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— hajfestés után korábban 
bármilyen reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” teto
válás után korábban bármilyen 
reakciót észlelt.” 

b) Nem oxidáló 
hajfestékek/haj
színezők összete
vőjeként 

b) 0,5 % 

279 2,3-Diamino-6,7- 
dihidro-1H,5H- 
pirazolo[1,2-a] 
pirazol-1-on 
dimetán-szulfonát 

2,3-Diaminodihy
dropyrazolopyrazo
lone Dimethosulfo
nate 

857035-95-1 469-500-8 Oxidáló hajfestékek/ 
hajszínezők összete
vőjeként 

Oxidatív körülmények között 
összekeverve a hajra felvitt 
maximális koncentráció nem 
haladhatja meg a 2,0 %-ot 

A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt. 

„ A hajszínezők súlyos allergiás 
reakciót válthatnak ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor alatt 
nem ajánlott. 

Az ideiglenes „fekete henna” tetoválás 
növelheti az allergia kialakulásának 
veszélyét. 

Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, 
ha: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült, 

— hajfestés után korábban bármilyen 
reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” tetoválás 
után korábban bármilyen reakciót 
észlelt.” 

280 2-Amino-4,6- 
dinitro-fenol és 2- 
amino-4,6-dinitro- 
fenol, nátriumsó 

Picramic Acid and 
Sodium Picramate 

96-91-3 

831-52-7 

202-544-6 

212-603-8 

a) Oxidáló hajfesté
kek/hajszínezők 
összetevőjeként 

a) Oxidatív körülmények 
között összekeverve a 
hajra alkalmazott maxi
mális koncentráció nem 
haladhatja meg a 0,6 %- 
ot 

a) A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt.
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„ A hajszínezők súlyos allergiás 
reakciót válthatnak ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor 
alatt nem ajánlott. 

Az ideiglenes „fekete henna” teto
válás növelheti az allergia kialaku
lásának veszélyét. 

Ne használjon hajfestéket/hajszíne
zőt, ha: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült, 

— hajfestés után korábban 
bármilyen reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” teto
válás után korábban bármilyen 
reakciót észlelt.” 

b) Nem oxidáló 
hajfestékek/haj
színezők összete
vőjeként 

b) 0,6 % 

281 1-Metil-amino-2- 
nitro-5-(2,3-dihid
roxi-propiloxi)- 
benzol 

2-Nitro-5-Glyceryl 
Methylaniline 

80062-31-3 279-383-3 a) Oxidáló hajfesté
kek/hajszínezők 
összetevőjeként 

a) Oxidatív körülmények 
között összekeverve a 
hajra alkalmazott maxi
mális koncentráció nem 
haladhatja meg a 0,8 %- 
ot 

a) A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt. 

„ A hajszínezők súlyos allergiás 
reakciót válthatnak ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor 
alatt nem ajánlott.
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Az ideiglenes „fekete henna” teto
válás növelheti az allergia kialaku
lásának veszélyét. 

Ne használjon hajfestéket/hajszíne
zőt, ha: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült, 

— hajfestés után korábban 
bármilyen reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” teto
válás után korábban bármilyen 
reakciót észlelt.” 

b) Nem oxidáló 
hajfestékek/haj
színezők összete
vőjeként 

b) 1,0 % Az a) és b) esetében: 

— Nitrozáló anyagokkal 
nem használható 

— Maximális nitrózamin- 
koncentráció: 50 μg/kg 

— Nitritmentes tároló
edényben tárolandó. 

282 1-Propánaminium, 
3-[[9,10-dihidro- 
4-(metil-amino)- 
9,10-dioxo-1- 
antracenil] 
amino]-N,N-dime
til-N-propil-, 
bromid 

HC Blue 16 502453-61-4 481-170-7 Nem oxidáló hajfesté
kek/hajszínezők 
összetevőjeként 

3,0 % — Nitrozáló anyagokkal 
nem használható 

— Maximális nitrózamin- 
koncentráció: 50 μg/kg 

— Nitritmentes tároló
edényben tárolandó. 

283 3-Amino-2-klór- 
6-metil-fenol 

3-Amino-4-klór- 
6-metil-fenol HCl 

5-Amino-6-Chloro-o- 
Cresol 

5-Amino-6-Chloro-o- 
Cresol HCl 

84540-50-1 

80419-48-3 

283-144-9 a) Oxidáló hajfesté
kek/hajszínezők 
összetevőjeként 

a) Oxidatív körülmények 
között összekeverve a 
hajra alkalmazott maxi
mális koncentráció nem 
haladhatja meg az 1,0 %- 
ot 

a) A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt. 

„ A hajszínezők súlyos allergiás 
reakciót válthatnak ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat!
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A termék használata 16 éves kor 
alatt nem ajánlott. 

Az ideiglenes „fekete henna” teto
válás növelheti az allergia kialaku
lásának veszélyét. 

Ne használjon hajfestéket/hajszíne
zőt, ha: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült, 

— hajfestés után korábban 
bármilyen reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” teto
válás után korábban bármilyen 
reakciót észlelt.” 

b) Nem oxidáló 
hajfestékek/haj
színezők összete
vőjeként 

b) 0,5 % 

284 Fenol, 2,2'-meti
lén-bisz[4-amino- 
], dihidloklorid 

2,2'-Methylenebis-4- 
aminophenol HCl 

27311-52-0 

63969-46-0 

440-850-3 a) Oxidáló hajfesté
kek/hajszínezők 
összetevőjeként 

a) Oxidatív körülmények 
között összekeverve a 
hajra alkalmazott maxi
mális koncentráció nem 
haladhatja meg az 1,0 %- 
ot 

a) A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt. 

„ A hajszínezők súlyos allergiás 
reakciót válthatnak ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor 
alatt nem ajánlott. 

Az ideiglenes „fekete henna” teto
válás növelheti az allergia kialaku
lásának veszélyét.
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Ne használjon hajfestéket/hajszíne
zőt, ha: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült, 

— hajfestés után korábban 
bármilyen reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” teto
válás után korábban bármilyen 
reakciót észlelt.” 

b) Nem oxidáló 
hajfestékek/haj
színezők összete
vőjeként 

b) 1,0 % 

285 Piridin-2,6-diil- 
diamin 

2,6-Diaminopyridine 141-86-6 205-507-2 a) Oxidáló hajfesté
kek/hajszínezők 
összetevőjeként 

Az a) és b) esetében: Oxidatív 
körülmények között összeke
verve a hajra felvitt maximális 
koncentráció nem haladhatja 
meg a 0,15 %-ot 

a) A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt. 

„ A hajszínezők súlyos allergiás 
reakciót válthatnak ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor 
alatt nem ajánlott. 

Az ideiglenes „fekete henna” teto
válás növelheti az allergia kialaku
lásának veszélyét. 

Ne használjon hajfestéket/hajszíne
zőt, ha: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült, 

— hajfestés után korábban 
bármilyen reakciót észlelt,
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— ideiglenes „fekete henna” teto
válás után korábban bármilyen 
reakciót észlelt.” 

b) Szempillafestésre 
szánt termékek 

b) Kizárólag szakipari hasz
nálatra. 

b) A címkén fel kell tüntetni: 

a keverési arányt. 

„Kizárólag szakipari használatra. 

Ez a termék súlyos allergiás 
reakciót válthat ki. 

Kérjük, olvassa el és kövesse az 
utasításokat! 

A termék használata 16 éves kor 
alatt nem ajánlott. 

Az ideiglenes „fekete henna” teto
válás növelheti az allergia kialaku
lásának veszélyét. 

Nem szabad szempillafestéket 
alkalmazni, ha a fogyasztó: 

— arcán kiütés van, vagy fejbőre 
érzékeny, irritált és sérült, 

— hajfestés vagy szempillafestés 
után korábban bármilyen 
reakciót észlelt, 

— ideiglenes „fekete henna” teto
válás után korábban bármilyen 
reakciót észlelt. 

Szembe kerülése esetén a szemet 
azonnal öblítsük ki.” ”
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