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Recent a fost publicat de către Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România – APC – un
articol referitor la pastele de dinţi pentru copii care menţionează la început că un anume procent din
aceste tipuri de produse analizate nu pot fi folosite pentru copiii mai mici de şase ani.
Cu privire la acest articol dorim să facem următoarele precizări:
Produsele cosmetice sunt reglementate cuprinzător la nivel european încă din 1976 – mai întâi prin
Directiva 76/768/CEE și din 2009 de Regulamentul 1223/2009 privind produsele cosmetice. Prevederile
acestui Regulament se aplică ca atare în toate statele membre ale UE și astfel şi în România. Este o
legislație strictă și solidă pentru a asigura siguranța consumatorilor, și prevederile acesteia sunt
respectate în România la fel ca în orice alte stat membru al UE.
Regulamentul prezintă în anexele sale (aduse la zi periodic) ingredientele care sunt interzise a fi utilizate
în produsele cosmetice sau sunt limitate din punct de vedere al concentrației sau, în anumite cazuri
specifice, sunt permise. Ingredientele sunt revizuite și analizate din punct de vedere al siguranței şi
utilizării lor, pe baze științifice, de către SCCS – Comitetul Științific pentru Siguranța Consumatorilor,
organism format din experți în domeniu și care funcționează la nivelul Comisiei Europene. Analiza
ingredientelor cuprinde multe date și evaluări, împreună cu testări efectuate în baza unor metode
complexe și studii de siguranță și din punct de vedere al toxicității.
Conform prevederilor Regulamentului ingredientele sunt menționate pe etichetă și aceasta ajută
consumatorul să fie informat cu privire la conținutul produsului. De asemenea Regulamentul prevede
ca fiecare produs cosmetic, înainte să fie introdus pe piață, sa fie evaluat de către un evaluator de
siguranță.
Ca în cazul tuturor produselor cosmetice, şi pastele de dinţi pentru copii sunt analizate şi proiectate
avându-se în vedere specificul tipului de produs, iar pe eticheta acestora se menţionează dacă sunt
pentru copii şi instrucţiunile de utilizare dacă este cazul.
Conform legislației în vigoare – Regulamentul 1223/3009 – produselor cosmetice li se aplică conceptul
de „minimă durabilitate” și nu „termen de valabilitate”. Astfel 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 borcănaș cu capacul deschis
și alături de care se menționează de obicei un număr şi litera „M” care semnifică numărul de luni în care
produsul poate fi utilizat pentru a-și îndeplini funcțiunea („M” de la mensis care în limba latină înseamnă
luni).
Regulamentul nu prevede obligativitatea unui sigiliu și acolo unde nu este un sigiliu pe ambalajul primar
(pe tub de exemplu), simpla lipire a capacelor cutiei/ambalajului secundar reprezintă o sigilare.
Cu privire la temperatura la care trebuie păstrate produsele cosmetice, Regulamentul nu menționează o
obligativitate; în acest sens este in funcție de producător să stabiliească dacă sunt condiții anume pe
baza studiilor de stabilitate ce sunt specifice tipului de produs, zonei geografice etc.
RUCODEM colaborează cu autoritățile competente în domeniul produselor cosmetice, respectiv
Ministerul Sănătății și A.N.P.C. – 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.
---------------RUCODEM – Uniunea Română a Producătorilor de Cosmetice și Detergenți a fost înființată în 1997 și în prezent are 21
de membri, companii active în domeniul cosmeticelor și detergenților.
RUCODEM este membru al Cosmetics Europe – The Personal Care Association din 1998 și al A.I.S.E. – International
Association of Soaps, Detergents and Maintenance products din 1999.
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