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INFORMACJA 

z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami 

 
W IV kwartale 2019 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził kontrole  

w 9 placówkach. Kontrolą objęto 32 partie produktów kosmetycznych w tym: 

−  7 partii produktów do pielęgnacji włosów, 

−  1 partię produktów do układania włosów, 

− 12  partii środków do kąpieli i pod prysznic, 

− 1 partię kosmetyków do demakijażu, 

− 2 partie produktów do pielęgnacji twarzy, 

− 4 partie produktów do pielęgnacji ciała, 

− 4 partie produktów do pielęgnacji stóp i dłoni, 

− 1 partię innych produktów – żel do mycia twarzy. 

Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości. 

Wszystkie oceniane partie kosmetyków (32) posiadały aktualne terminy trwałości.  

Na opakowaniach kosmetyków, dla których minimalny okres przydatności wynosił więcej  

niż 30 miesięcy były umieszczone znaki graficzne w postaci otwartego słoiczka z oznaczeniem ilości miesięcy,  

w czasie których po otwarciu pojemnika produkt jest bezpieczny i może być stosowany bez szkody  

dla konsumenta. 

Oznakowanie 32 partii kontrolowanych produktów kosmetycznych zawierało jasne i precyzyjne informacje,  

co do działania produktów oraz nie sugerowało działania biobójczego czy leczniczego. Nie stwierdzono 

nieprawidłowych lub naruszających interes konsumentów deklaracji marketingowych. Zamieszczone  

na opakowaniach jednostkowych kosmetyków informacje służyły do informowania konsumentów  

o właściwościach danych produktów. 

Do producenta 1 wyrobu (żelu do mycia) skierowano pismo z wnioskiem o przesłanie do Inspektoratu kopii 

dokumentów potwierdzających informacje zadeklarowane na opakowaniu jednostkowym tj.: 

•  „100% zauważyło, że po użyciu żelu cera wygląda promiennie, 

•  100% potwierdziło gładkość, czystość i odświeżenie skóry po umyciu, 

•  84% testujących poleciłoby produkt przyjaciółce.”.  

Producent kosmetyku poinformował, że dla produktu przeprowadził badania  aplikacyjne celem potwierdzenia 

deklarowanych własności. 

Ogółem w 9 jednostkach w oparciu o wykazy składników zawartych na opakowaniach 32 partii produktów 

kosmetycznych sprawdzono, czy oceniane wyroby zawierały substancje, których warunki stosowania określa 

rozporządzenie 1223/2009. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono. 

Nie stwierdzono naruszenia przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r.                        

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. nr 122 poz. 1010), 

W ramach realizacji programu kontroli do badań laboratoryjnych w zakresie sprawdzenia zgodności pH 

roztworu (1 próbka) oraz zawartości parabenów (1 próbka), w odniesieniu do deklaracji producentów 

znajdujących się w oznakowaniu wyrobów, pobrano w 1 jednostce próbki z 2 partii kosmetyków.  

Wyniki badań laboratoryjnych wykazały zgodność badanych parametrów z deklaracjami producentów.  
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