
Kosmetiska och hygieniska produkter
Kosmetiska och hygieniska produkter omfattar 
produkter som ska användas på kroppen. Exem-
pel på produkter är tandkräm, smink, hudlotion, 
hårfärgningsmedel, permanentvätska och nagel-
lack. 

För alla kosmetiska och hygieniska produkter 
finns det lagar för som den som tillverkar eller 
säljer produkter måste känna till. Det är Sveri-
ges riksdag som har stiftat dessa lagar och gett 
läkemedelsverket och kommunerna i uppgift att 
utöva tillsynen. 

Lagstiftningen för nämnda produkter finns i mil-
jöbalken. Läkemedelsverket har med stöd från 
miljöbalken gett ut föreskrifter för produkterna. 

• Håll ordning och god hygien.
• Använd handskar, förkläde och skyddsglasö-
gon när det uppmanas.
• Lagring av produkterna bör ske vid rumstempe-
ratur eller något lägre och i torra lokaler.
• Håll produkterna, särskilt tryckbehållare, borta 
från öppen eld och värmekällor.
• Undvik produkter som kan förorsaka irritation 
om kundens hårbotten visar tecken på känslighet.
• Ej förbrukade blandningar och tomma förpack-
ningar kastas. 
• Förpackning som inte används ska stängas or-
dentligt.
• Förvara produkterna oåtkomligt för barn.

Märkningsexempel

Märkning av frisörprodukter
Frisörprodukter ska vara märkta enligt Läkeme-
delsverkets föreskrifter om kosmetiska och hy-
gienprodukter, vilka kräver följande uppgifter på 
förpackningarna: 
• Namn och adress till ansvarig marknadsförare 
inom EU eller EES (Norge, Island och Schweiz).
• Förpackningsinnehåll i vikt eller volym.
• Bäst före-datum, om produkten har kortare 
hållbarhet än 30 månader i oöppnat skick, eller 
hållbarhet efter öppnande, vilken anges med så 
kallad ”öppen burk-symbol” samt hållbarhet i 
öppnad förpackning angiven i månader (siffra 
samt bokstaven ”M”).
• Eventuell varningsmärkning. Permanentvätska, 
fixering, hårfärg och oxidationsmedel är några 
produkttyper där varningsmärkning på svenska i 
de flesta fall krävs.
• Tillverkningspartiets nummer, så kallade batch- 
eller satsnummer.
• Fullständig innehållsdeklaration som ska följa 
det europeiska namnsystemet, International No-
menclature of Cosmetic Ingredients, INCI (till-
låtet att innehållsdeklarera endast på ytterför-
packning). Aerosolprodukter skall dessutom vara 
försedda med en speciell varningstext på svenska 
samt en brandfarlighetssymbol, en svart flamma 
på orange botten.

Förordningen om kosmetiska och hygieniska produkter 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19931283.HTM

Läkemedelsverkets föreskrifter för kosmetiska och hy-
gieniska produkter heter: LVFS 2004:12

Generella råd
Kosmetiska och hygieniska produkter utgör ing-
en direkt hälsofara om de hanteras enligt leveran-
törernas bruksanvisning. Följ dessa generella råd 
för kundens och din egen säkerhet. 
• Läs alltid bruksanvisningen noga och följ den.
• Blanda aldrig produkter, om detta inte uppma-
nas av leverantören.
• Märk alltid en ny, mindre behållare om innehål-
let hälls över från en större originalförpackning.



God hälsa och miljö 
Kosmetiska och  
hygieniska produkter

Innehållet i broschyren berör områden som kan 
vara av betydelse för en friser- eller nagelsalongs 
påverkan på människors hälsa och miljön. 

Produktval
Samarbeta alltid med seriösa leverantörer och 
var noga med att välja ändamålsenliga produkter.

Kontrollera att produkternas bruksanvisning och 
eventuella varningstexter är på svenska.

Läs alltid innehållsförteckning och bruksanvis-
ning noggrant innan du börjar arbeta med pro-
dukten. Arbete med kemisk-tekniska produkter 
kräver aktsamhet och att nödvändiga skyddsåt-
gärder vidtas.

Välj bort produkter som är kända för att orsaka 
problem, exempelvis arbetsredskap som innehål-
ler nickel.

Förbjudna ämnen i produkterna
Läkemedelsverket har en lång lista på vilka äm-
nen som är förbjudna att ha i dessa produkter. 
Här kommer några ämnen som vi kommer att 
kontrollera när vi är ute och inspekterar. 

Nonylfenoletoxylater oftast i amerikanska hår-
vårdsprodukter, och vanligen redovisade med 
ämnesnamnet nonoxynol.

HC yellow no. 5, förbjudet hårfärgningsämne i 
oxidationshårfärger

Basic blue 7, förbjudet hårfärgningsämne i oxi-
dationshårfärger.

o-aminophenol, andra namn är 2-aminophenol 
eller CI 76520. Nyligen förbjudet hårfärgnings-
ämne, 

Hårfärgningsämne med nummer 1375 i förbudet 
gäller även varianten o-aminophenol sulfate. 

Nitroserande system i schampon, det vill säga 
otillåten kombination av två ämnen, cocamide 
DEA och 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol 
(bronopol).

Methyldibromo glutaronitrile, inte längre tillå-
tet konserveringsmedel i till exempel schampon.

Dibutyl phthalate om det finns verksamhet med 
nagelprodukter i salongen.

Vid frågor
Har ni några funderingar kontakta någon av ned-
anstående miljöinspektörer.

Anders Ivansson  
Miljöinspektör  
0481-453 54

Irina Söderberg
Miljöinspektör
0481-453 56  

Observera att det finns tillåtna färgingredienser som har 
namn som är ganska lika HC yellow no. 5, basic blue 7 
och o-aminophenol. Det är exakt de nämnda ingrediens-
namnen som avses.


