Comentarii privind un articol referitor
la produse pentru protecție solară

RUCODEM

București, Iunie 2016

De curând a fost publicat de către Asociația pentru Protecția Consumatorilor un articol referitor la
cremele și uleiurile pentru plajă.
Dorim să menționăm următoarele:
Produsele pentru protecţie solară protejează pielea împotriva efectelor dăunătoare ale radiaţiilor UV şi
sunt parte importantă dintr-un întreg program privind protecţia solară. Expunerea neprotejată la soare
este asociată cu un risc crescut faţă de unele forme de cancer de piele, îmbătrânire prematură şi alte
tipuri de deteriorare a pielii. Produsele pentru protecţie solară joacă un rol crucial în păstrarea în
siguranţă a pielii. Ele sunt arme eficiente din arsenalul de acţiuni şi precauţii care ne ajută să ne
protejăm de soare indiferent că este vorba de activități recreaționale sau la locul de muncă in aer liber.
Ca orice produs cosmetic, produsele pentru protecție solară sunt reglementate de Regulamentul
European 1223/2009. Regulamentul prezintă în anexele sale ingredientele interzise, cele care se
utilizează în anumite limite, anumite tipuri de ingrediente permise printre care și lista cu filtre UV
permise. Ingredientele, inclusiv cele sub formă de nanomateriale, sunt supuse unor revizuiri periodice
de către Comitetul Științific pentru Siguranța Consumatorilor – SCCS, organism format din experți în
domeniu (doctori toxicologi, farmacologi, dermatologi, biochimiști) care funcționează la nivelul UE.
Analiza unui ingredient cuprinde multe date și evaluări din punct de vedere al toxicității, împreună cu
testări efectuate în baza unor metode complexe.
Deși în cadrul articolului s-au făcut referiri la unele ingrediente ca fiind interzise acest lucru este
incorect deoarece în prezent ingredientele respective (BHA, BHT) sunt permise în cosmetice de
legislația Uniunii Europene și de asemenea de legislația românească.
Conform prevederilor Regulamentului european, care se aplică la fel în toate statele membre ale UE,
inclusiv și în România, fiecare produs cosmetic (pentru adulți și/sau copii), înainte să fie introdus pe
piață, este evaluat de către un evaluator de siguranță – de la fiecare ingredient utilizat până la produsul
finit.
Referitor la „termenul de valabilitate”, conform Regulamentului, produselor cosmetice li se aplică
conceptul de „minimă durabilitate” și nu „termen de valabilitate”. În cazul produselor cu minima
durabilitate de peste 30 luni nu este obligatorie menționarea datei, cerința specificând prezentarea unui
simbol, prezentat în Regulament („perioada după deschidere”), care reprezintă un borcanaș cu capacul
deschis și alături de care se menționează de obicei numărul de luni abreviat cu „M” (mensis în limba
latină înseamnă luni) în care produsul poate fi utilizat pentru a-și indeplini funcțiunea.
De asemenea Regulamentul nu prevede obligativitatea utilizării unui sigiliu la produsele cosmetice.
Pe lângă Regulamentul cosmeticelor, Comisia Europeană a elaborat Recomandarea 2006/647 care
prezintă și unele sfaturi ce pot fi menționate sub formă scrisă și/sau de pictograme, referitoare la modul
de aplicare a produsului, perioada orară de expunere la soare mai ales pentru bebeluși ș.a.
RUCODEM colaborează cu autoritățile competente în domeniul produselor cosmetice, respectiv
Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.
Membrii RUCODEM – Uniunea Română a Producătorilor de Cosmetice și Detergenți – cunosc și
respectă prevederile legislative ale Regulamentului european privind produsele cosmetice și sunt
angajați în utilizarea în siguranță a produselor cosmetice de către consumatori.
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