
Helyesbítés a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének módosításáról szóló, 2020. november 
12-i (EU) 2020/1683 bizottsági rendelethez 

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 379., 2020. november 13.) 

A 38. oldalon, a melléklet 2.b) pontjában a táblázat helyébe a következő táblázat lép:                                                                

Hivatkozási 
szám 

Az anyag azonosítása Korlátozások 

Az alkalmazási feltételek és 
figyelmeztetések szövege Kémiai név/INN 

Az összetevők 
glosszáriumában 

szereplő 
közhasználatú név 

CAS-szám EK-szám A termék típusa, 
testrészek 

Legnagyobb 
koncentráció a 
felhasználásra 

kész 
készítményben 

Egyéb 

a b c d e f g h i 

„315 4-(3-aminopirazol[1,5-A] 
pyridin-2-il)-1,1-dimetil- 
piperazin-1-ium-klorid-hid
roklorid 

Dimethylpiperazi
nium Aminopyra
zolopyridine HCl 

1256553- 
33-9 

813-255-5 Oxidáló hajfesté
kek/hajszínezők 
összetevője  

2021. június 3-tól, 
oxidatív körülmé
nyek között összeke
verve a hajra alkal
mazott maximális 
koncentráció nem 
haladhatja meg a 2 %- 
ot (szabad bázisra 
számítva) 

2021. december 3-tól, a címkén fel kell 
tüntetni: a keverési arányt. 

» A hajfestékek súlyos allergiás 
reakciót válthatnak ki. Kérjük, olvassa 
el és kövesse az utasításokat! A termék 
használata 16 éves kor alatt nem aján
lott. Az ideiglenes ‘fekete henna’ tetová
lás növelheti az allergia kialakulásának 
veszélyét. 
Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, 
ha: 
– arcán kiütés van, vagy fejbőre érzé

keny, irritált és sérült, 
– hajfestés után korábban bármilyen 

reakciót észlelt, 
– ideiglenes ‘fekete henna’ tetoválás 

után korábban bármilyen reakciót 
észlelt.« 

316 1-(3-((4-Aminofenil)amino) 
propil)-3-metil-1H-imida
zol-3-ium-klorid-hidroklo
rid 

Methylimidazo
liumpropyl p- 
phenylenediamine 
HCl 

220158- 
86-1  

Oxidáló hajfesté
kek/hajszínezők 
összetevője  

2021. június 3-tól, 
oxidatív körülmé
nyek között összeke
verve a hajra alkal
mazott maximális 
koncentráció nem 
haladhatja meg a 2 %- 
ot (szabad bázisra 

2021. december 3-tól, a címkén fel kell 
tüntetni: 
a keverési arányt. 

» A hajfestékek súlyos allergiás reak
ciót válthatnak ki. 
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számítva) Kérjük, olvassa el és kövesse az utasítá
sokat! 
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 érzé

keny, irritált és sérült, 
– hajfestés után korábban bármilyen 

reakciót észlelt, 
– ideiglenes ‘fekete henna’ tetoválás 

után korábban bármilyen reakciót 
észlelt.« 

317 Di-[2-[(E)-2-[4-[bisz(2-hid
roxietil)aminofenil]vinil]piri
din-1-ium]-etil]diszulfid- 
dimetánszulfonát 

HC Orange No. 6 1449653- 
83-1  

Nem oxidáló haj
festékek/hajszí
nezők összete
vője 

2021. június 3- 
tól: 0,5 % 

Metánszulfonát- 
szennyeződést, külö
nösen etil-metála
szulfonátot nem tar
talmazhat.  

318 Nátrium 4-[(2-hidroxi-1- 
naftil)azo]benzolszulfonát 

Acid Orange 7 633-96-5 211-199-0 Nem oxidáló haj
festékek/hajszí
nezők összete
vője 

2021. június 3- 
tól: 0,5 %   

319 Fenol, 4,4’-(4,5,6,7-tetrab
róm-1,1-dioxido-3H-2,1- 
benzoxatiol-3-ilidén)bisz 
[2,6-dibróm- 

Tetrabromophenol 
Blue 

4430-25-5 224-622-9 a) Oxidáló haj
festékek/haj
színezők ösz
szetevője 

b) Nem oxidáló 
hajfestékek/ 
hajszínezők 
összetevője 

b) 2021. június 
3-tól: 0,2 % 

a) 2021. június 3- 
tól, oxidatív körül
mények között 
összekeverve a 
hajra alkalmazott 
maximális kon
centráció nem ha
ladhatja meg 
a 0,2 %-ot (szabad 
bázisra számítva) 

a) 2021. december 3-tól, a címkén fel 
kell tüntetni: 

a keverési arányt. 

» A hajfestékek súlyos allergiás 
reakciót válthatnak ki. 
Kérjük, olvassa el és kövesse az utasítá
sokat! 
A termék használata 16 éves kor alatt 
nem ajánlott. 
Az ideiglenes ‘fekete henna’ tetoválás 
növelheti az allergia kialakulásának 
veszélyét. 
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Ne használjon hajfestéket/hajszínezőt, 
ha: 
– arcán kiütés van, vagy fejbőre érzé

keny, irritált és sérült, 
– hajfestés után korábban bármilyen 

reakciót észlelt, 
– ideiglenes ‘fekete henna’ tetoválás 

után korábban bármilyen reakciót 
észlelt.« 

320 Indigofera tinctoria, az Indigo
fera tinctoria L szárított és 
porított levele 

Indigofera tinctoria 
levél Indigofera tinc
toria levélpor 
Indigofera tinctoria 
levélkivonat 
Indigofera tinctoria 
kivonat 

84775- 
63-3 

283-892-6 Nem oxidáló haj
festékek/hajszí
nezők összete
vője 

2021. június 3- 
tól: 25 %”     
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