(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 379 z dnia 13 listopada 2020 r.)

L 397/30

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2020/1683 z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

Strona 38, załącznik, pkt 2 lit. b), tabela otrzymuje brzmienie:
PL

Dane substancji
Numer
porządkowy

a

316

Rodzaj produktu,
części ciała

Maksymalne
stężenie
w preparacie
gotowym do
użycia

Inne

f

g

h

i

813-255-5 Substancja do
farbowania wło
sów w utleniają
cych produktach
do farbowania
włosów

Od dnia 3 czerwca
2021 r., po zmiesza
niu w warunkach
utleniających maksy
malne stężenie sto
sowane na włosy nie
może przekraczać
2 % (w przeliczeniu
na wolną zasadę)

Od dnia 3 grudnia 2021 r. na etykiecie
należy wydrukować: Stosunek zmie
szania.

Substancja do
farbowania wło
sów w utleniają
cych produktach
do farbowania
włosów

Od dnia 3 czerwca
2021 r., po zmiesza
niu w warunkach
utleniających maksy
malne stężenie sto
sowane na włosy nie
może przekraczać
2 % (w przeliczeniu

Od dnia 3 grudnia 2021 r. na etykiecie
należy wydrukować:
Stosunek zmieszania.

Nazwa chemiczna/INN

Nazwa w słowniku
wspólnych nazw
składników

Numer CAS

Numer WE

b

c

d

e

Chlorowodorek chlorku 4(3-aminopirazolo[1,5-A]
pirydyn-2-ylo)-1,1-dimety
lopiperazyn-1-y

Chlorowodorek chlorku 1(3-((4-aminofenylo)amino)
propylo)-3-metylo-1H-imi
dazol-3-u

Dimethylpiperazi 1256553nium Aminopyra 33-9
zolopyridine HCl

Methylimidazo
220158liumpropyl p-phe 86-1
nylenediamine HCl

Warunki i ostrzeżenia na opakowaniach

»
Barwniki do włosów mogą wywo
ływać silne reakcje alergiczne. Proszę
przeczytać instrukcje i przestrzegać
ich. Produkt nie jest przeznaczony dla
osób poniżej 16 roku życia. Tymcza
sowe tatuaże na bazie czarnej henny
mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia
alergii.
Nie farbować włosów, jeśli:
— na twarzy występuje wysypka lub
skóra głowy jest wrażliwa, podraż
niona i uszkodzona,
— kiedykolwiek wystąpiła reakcja na
farbowanie włosów,
— w przeszłości wystąpiła reakcja na
tymczasowy tatuaż na bazie czar
nej henny.«

26.11.2020

»
Barwniki do włosów mogą wywo
ływać silne reakcje alergiczne.
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„315

Ograniczenia

144965383-1

Substancja do
Od dnia
farbowania wło 3 czerwca
sów w nieutlenia 2021 r.: 0,5 %
jących produk
tach do
farbowania wło
sów

318

4-[(2-hydroksy-1-naftylo)
azo]benzenosulfonian sodu

Acid Orange 7

633-96-5

211-199-0 Substancja do
Od dnia
farbowania wło 3 czerwca
sów w nieutlenia 2021 r.: 0,5 %
jących produk
tach do
farbowania wło
sów

319

dnia a) Od dnia 3 czerwca
4,4’-(4,5,6,7-tetrabromoTetrabromophenol 4430-25-5 224-622-9 a) Substancja do b) Od
3 czerwca
2021 r., po zmie
1,1-dioksydo-3H-2,1-ben
Blue
farbowania
2021
r.:
szaniu w warun
zoksatiol-3-ylideno)bis[2,6włosów w ut
0,2 %
kach
utleniają
dibromofenol
leniających
cych maksymalne
produktach
stężenie stosowa
do farbowa
ne na włosy nie
nia włosów
może przekraczać
b) Substancja do
0,2 % (w przeli
farbowania
czeniu na wolną
włosów w nie
zasadę)
utleniających
produktach
do farbowa
nia włosów

Nie mogą być obecne
zanieczyszczenia
metanosulfonianami,
w szczególności
metanosulfonianem
etylu.

a) Od dnia 3 grudnia 2021 r. na ety
kiecie należy wydrukować:
Stosunek zmieszania.
»
Barwniki do włosów mogą wywo
ływać silne reakcje alergiczne.
Proszę przeczytać instrukcje i prze
strzegać ich.
Produkt nie jest przeznaczony dla osób
poniżej 16 roku życia.
Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej
henny mogą zwiększyć ryzyko wystą
pienia alergii.
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HC Orange No. 6
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Dimetanosulfonian di-[2[(E)-2-[4-[bis(2-hydroksye
tylo)aminofenylo]winylo]
pirydyn-1-o]-etylo]
disiarczku

PL

317

Proszę przeczytać instrukcje i prze
strzegać ich.
Produkt nie jest przeznaczony dla osób
poniżej 16 roku życia.
Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej
henny mogą zwiększyć ryzyko wystą
pienia alergii.
Nie farbować włosów, jeśli:
— na twarzy występuje wysypka lub
skóra głowy jest wrażliwa, podraż
niona i uszkodzona,
— kiedykolwiek wystąpiła reakcja na
farbowanie włosów,
— w przeszłości wystąpiła reakcja na
tymczasowy tatuaż na bazie czar
nej henny.«

26.11.2020

na wolną zasadę)

283-892-6 Substancja do
Od dnia
farbowania wło 3 czerwca
sów w nieutlenia 2021 r.: 25 %”
jących produk
tach do
farbowania wło
sów
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Indigofera tinctoria, suszone Indigofera tinctoria 84775i sproszkowane liście Indigo leaf Indigofera tinc 63-3
toria leaf powder
fera tinctoria L.
Indigofera tinctoria
leaf extract
Indigofera tinctoria
extract

PL

320

L 397/32

Nie farbować włosów, jeśli:
— na twarzy występuje wysypka lub
skóra głowy jest wrażliwa, podraż
niona i uszkodzona,
— kiedykolwiek wystąpiła reakcja na
farbowanie włosów,
— w przeszłości wystąpiła reakcja na
tymczasowy tatuaż na bazie czar
nej henny.«

26.11.2020

