PRODUTOS COSMÉTICOS

CONTROLAR A QUALIDADE, A SEGURANÇA E A
PERFORMANCE DOS PRODUTOS COSMÉTICOS

O QUE DIZ A LEI?
Um produto cosmético é uma preparação destinada a limpar, perfumar,
alterar a aparência, o odor, proteger ou
manter as partes superficiais do corpo
humano e os dentes. São loções para a
pele, máscaras de beleza, maquilhagem,
perfumes, géis para banho, produtos
depilatórios, para barbear, desodorizantes, cuidados capilares, desmaquilhantes, produtos solares, antirrugas, etc.
Uma lista de substâncias proibidas na
composição dos produtos cosméticos
completa esta definição.
Dado o progresso técnico, as diretivas
comunitárias sobre os produtos cosméticos estão em constante evolução. Elas
regulamentam a conceção dos produtos,
as embalagens e rótulos, dando prioridade à saúde pública.
Os componentes dos produtos cosméticos são classificados de acordo com os
seus níveis cancerígenos, mutagénicos,
tóxicos ou alergénicos. E o uso de conservantes, filtros UV, corantes, fragrâncias e produtos químicos aromáticos
também é controlado.
Além disso, na embalagem devem
constar os ingredientes da preparação,
função do produto, precauções especiais de utilização entre outras menções
obrigatórias.
Para que os seus produtos cosméticos
sejam autorizados no mercado, a SGS
oferece um conjunto de serviços destinados a verificar a conformidade com os
requisitos de todas as normas internacionais em vigor.

OBJETIVO QUALIDADE

OBJETIVO CONFORMIDADE

Para controlar a qualidade dos produtos
cosméticos, da matéria-prima ao produto
final, os especialistas SGS controlam:
• Origem, rastreabilidade e qualidade
das matérias-primas;
• Locais de produção: analisam os ambientes de produção;
• Linhas de produção: método de validação e controlo de qualidade desde a
matéria-prima ao produto final;
• Qualidade nos pontos de venda.

Os procedimentos e as Organizações
estão sujeitos a critérios específicos.
Recorra ao Grupo SGS, reconhecidamente independente e imparcial, e beneficie da nossa experiência em auditorias
no âmbito de produtos cosméticos:
• Certificação em Qualidade, Ambiente e
Segurança;
• Processos;
• Auditorias Sociais;
• Auditoria aos fornecedores de ingredientes (EFfCI);
• Auditoria aos fornecedores de embalagens (ISO 15378);
• ISO 22716 (cosméticos BPF);
• Rótulo Ecológico, Pegada de carbono,
etc.

A SGS realiza, ainda, as análises laboratoriais, de acordo com as normas ISO e
as farmacopeias (europeia, americana e
japonesa):
• Análises físico-químicas;
• Análises microbiológicas;
• Estudos de estabilidade;
• Estudos da interação entre a embalagem e o conteúdo.

OBJETIVO SEGURANÇA
As substâncias utilizadas nos seus
produtos cosméticos podem ser classificadas como cancerígenas, mutagénicas,
tóxicas ou alergénicas.
Para verificar a reação aos produtos, a
SGS realiza testes de toxicidade:
• Toxicológicos (observação e cutâneos);
• de Fototoxicidade;
• de Fotosensibilidade;
• de Ecotoxicidade e identificação
das substâncias SVHC no âmbito
do Regulamento REACH;
• de Tolerância.

OBJETIVO PERFORMANCE
Mais do que vender um produto, vendese uma promessa.
A SGS verifica a eficácia dos produtos
finais através de:
• Dosagem dos ativos mencionados no
rótulo;
• Testes de funcionamento;
• Testes de utilização (efeitos sobre a
hidratação, as rugas, a elasticidade da
pele, etc.);
• Testes de eficácia dos conservantes.

Além disso, a SGS oferece serviços de
apoio técnico e regulamentar, entre os
quais:
• Atualização da legislação;
• Verificação de rotulagem;
• Constituição do arquivo cosmético com os resultados de testes e
análises;
• Formação sobre referenciais de qualidade;
• Programa de proteção de marcas.

OBJETIVO EXPORTAÇÃO
A SGS tem uma extensiva e global experiência em inspeção.
Com inúmeros contratos governamentais e um amplo conhecimento dos procedimentos administrativos locais, a SGS
é o parceiro ideal para países como a
Rússia, Arábia Saudita, Argélia e Nigéria.
Opte pela qualidade com a SGS!

PARA MAIS INFORMAÇÕES
CONTACTAR:
SGS PORTUGAL
www.pt.sgs.com
t.: 707 200 747*
f.: 707 200 329
e.: pt.info@sgs.com
*de seg. a sex. das 8h30 às 18h30
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Os produtos cosméticos têm impacto
sobre um vasto público-alvo: as mulheres,
os jovens, os idosos e cada vez mais os
homens. Naturalmente, o consumidor é
sensível às promessas dos produtos mas,
hoje em dia, procura a eficácia, a naturalidade, a sustentabilidade, o respeito pela
pele... Por isso, a legislação está orientada
neste sentido e submete os produtos
cosméticos a um conjunto de requisitos
antes de poderem ser colocados no mercado. A SGS apoia as empresas a agir em
conformidade.

