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Нотификационен портал за козметични продукти 
(CPNP) 

 
Член 131 Ръководство за потребителя 

 
 
 
 
 
 

Настоящото ръководство е предназначено за всички потребители на CPNP.  
То разяснява основните функции на CPNP. 

 
„Потребители на CPNP“ означава: 

 
- Отговорни лица от страна на козметичната промишленост и потребители, действащи 
от тяхно име — наричани заедно в настоящото Ръководство за потребителя „отговорни 
лица“; 
 
- Дистрибутори, които предлагат даден козметичен продукт в държава членка, който вече 
е пуснат на пазара на друга държава членка, и по своя собствена инициатива превеждат 
съответните елементи от етикета на този продукт с оглед спазване на националното 
законодателство — наричани в настоящото Ръководство за потребителя „дистрибутори“; 
 
- Национални компетентни органи, отговорни за осъществяването на надзор на пазара, 
пазарен анализ, оценки и информиране на потребителите относно козметични продукти — 
наричани в настоящото Ръководство за потребителя „компетентни органи“; 
 
- Центрове по токсикология или подобни заведения, когато такива центрове или 
заведения са създадени от държави членки — наричани в настоящото Ръководство за 
потребителя „токсикологични центрове“. 
 
 

 
Потребителите на настоящото ръководство могат да изпращат всякакви свързани с 

него коментари на следния електронен адрес:  
sanco-cpnp@ec.europa.eu 

 
Последна актуализация от 1.6.2013 г.

                                                 
1 Моля обърнете внимание, че съществува специално ръководство за потребителя в съответствие с член 16 от 
Регламент (ЕО) №°1223/2009 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ И СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ 

I.1 ВЪВЕДЕНИЕ 

I.1.1 Ключови термини 
 
С цел улеснение при извършването на справки по-долу са възпроизведени някои 
ключови термини, използвани в настоящото Ръководство за потребителя: 
 
I.1.1.1 Козметичен продукт 
„Козметичен продукт“ означава всяко вещество или смес, предназначени за контакт 
с която и да е външна част на човешкото тяло (епидермис, коса и окосмени части, 
нокти, устни и външни полови органи) или със зъбите и лигавицата (мукозната 
мембрана) на устната кухина, изключително или преди всичко с цел тяхното 
почистване, парфюмиране, промяна във външния им вид, тяхната защита, 
поддържането им в добро състояние или коригиране на телесната миризма. 
 
I.1.1.2 Дистрибутор 
„Дистрибутор“ означава всяко физическо или юридическо лице във веригата на 
доставка, различно от производител или вносител, което предоставя козметичен 
продукт на пазара на Общността. 
 
I.1.1.3 Предоставяне на пазара 
„Предоставяне на пазара“ означава всяка доставка на козметичен продукт за 
разпространение, потребление или употреба на пазара на Общността в процеса на 
търговска дейност, срещу заплащане или безплатно. 
 
I.1.1.4 Пускане на пазара 
„Пускане на пазара“ означава предоставяне на козметичен продукт на пазара на 
Общността за първи път. 
 
 I.1.1.5 Вносител 
„Вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено на 
територията на Общността, което пуска на пазара на Общността козметичен 
продукт от трета държава. 
 
I.1.1.6 Наноматериал 
„Наноматериал“ означава неразтворим или биоустойчив и специално произведен 
материал, който притежава едно или повече външни измерения или вътрешна 
структура при размери от 1 до 100 nm. 
 
I.1.1.7 Рамкова рецептура 
„Рамкова рецептура“ означава рецептура, в която се изброяват категориите или 
функциите на съставките и тяхната максимална концентрация в козметичния 
продукт или се предоставя съответната качествена и количествена информация в 
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случаите, когато даден козметичен продукт не е обхванат или е обхванат частично 
от такава рецептура.  
 
I.1.1.8 Отговорно лице 
За козметични продукти, които са произведени в рамките на Общността и които не 
са изнесени и отново внесени в Общността, отговорно лице е производителят, 
установен в Общността. 
 
Производителят може с писмено пълномощно да определи за отговорно лице 
установено в Общността лице, което дава своето съгласие в писмена форма. 
 
В случаите, когато производителят на козметични продукти, които са произведени в 
рамките на Общността и които не са изнесени и отново внесени в Общността, е 
установен извън Общността, той определя с писмено пълномощно за отговорно 
лице установено в Общността лице, което дава своето съгласие в писмена форма. 
 
По отношение на внесените козметични продукти, всеки вносител е отговорно лице 
за всеки конкретен козметичен продукт, който той пуска на пазара. 
 
Вносителят може с писмено пълномощно да определи за отговорно лице 
установено в Общността лице, което дава своето съгласие в писмена форма. 
  
Дистрибуторът се явява отговорно лице, когато пуска на пазара козметичен продукт 
със своето име или търговска марка или когато променя продукт, който вече е 
пуснат на пазара, по начин, който може да засегне спазването на приложимите 
изисквания.  
 
Преводът на информация, свързана с козметичен продукт, който вече е пуснат на 
пазара, не се счита за промяна на този продукт от такова естество, че да се засегне 
спазването на приложимите изисквания на настоящия регламент. 
 
I.1.1.9 Вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични 
за репродукцията (CMR вещества) 
Вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за 
репродукцията съгласно Регламент (ЕО) № 1272/20082. 
 
I.1.1.10 CosIng 
База данни на Европейската комисия, съдържаща информация за козметичните 
вещества и съставки3. 
 
I.1.1.11 SAAS 
Система на ГД „Здраве и потребители“ за автентификация и оторизиране. 
Тя осигурява на потребителя възможност за създаване на профил и права за 
достъп до определено приложение на Европейската комисия. Това приложение 
управлява главно правата за достъп. 
 

                                                 
2 ОВ L353, 31.12.2008 г., стр. 1. 
3 http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/. 

http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/
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I.1.1.12 ECAS 
Система на Европейската комисия за автентификация.  
Тя осигурява на потребителя код за достъп и парола за връзка с многобройни 
приложения на Европейската комисия. Това приложение управлява главно кодове 
за достъп и пароли. 
 
I.1.1.13 Местен администратор 
 
Местният администратор е лице, отговорно за управлението на заявките за достъп 
от страна на определена организация. 
 
I.1.1.14 Организация 
 
Организация означава „отговорно лице“ (или негови подизпълнители), 
„дистрибутор“, „компетентен орган“ или „токсикологичен център“. 
 

I.1.2 Какво представлява Нотификационният портал за козметични 
продукти (CPNP)? 
CPNP е онлайн нотификационна система, създадена във връзка с прилагането на 
Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно 
козметичните продукти4. 
 

  Важна забележка   
 

Важно е да се отбележи, че фактът, че даден продукт е успешно нотифициран 
чрез CPNP, не означава задължително, че въпросният продукт отговаря на 

всички изисквания на Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент 
и на Съвета относно козметичните продукти. 

I.1.3 Каква информация трябва да се въвежда в CPNP? 
Член 13 от Регламент (ЕО) № 1223/2009 посочва информацията, която отговорните 
лица и, при определени обстоятелства, дистрибуторите на козметични продукти 
трябва да нотифицират чрез CPNP по отношение на продуктите, които пускат или 
предоставят на европейския пазар. 

I.1.4 Как CPNP третира въведената информация? 
CPNP предоставя част от тази информация по електронен път на компетентните 
органи (с цел надзор на пазара, пазарен анализ, оценки и информация за 
потребителите) и на токсикологичните центрове или други подобни заведения, 
създадени от държавите членки (за целите на медицинското лечение). 

                                                 
4 ОВ L342, 22.12.2009 г., стр. 59. 
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I.1.5 Кога трябва да бъде въведена информация в CPNP? 
От 11 януари 2012 г., отговорните лица имат възможността да нотифицират чрез 
CPNP, посредством дерогация от Директива 76/768/ЕИО, информацията, посочена 
в член 13, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1223/2009. Считано от 11 юли 
2013 г., използването на CPNP ще стане задължително. 

Считано от 11 юли 2013 г., даден дистрибутор, който предоставя козметичен 
продукт в държава членка, вече пуснат на пазара в друга държава членка, и по своя 
собствена инициатива превежда съответните елементи от етикета на този продукт 
с оглед спазване на националното законодателство, ще трябва да въведе в CPNP 
информацията, посочена в член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1223/2009.  

В случаите, когато даден козметичен продукт е пуснат на пазара преди 11 юли 
2013 г., но към тази дата вече е изтеглен от пазара, дистрибутор, който въвежда 
този продукт в държава членка след тази дата, ще трябва да предостави на 
отговорното лице информацията, посочена в член 13, параграф 4 от Регламент 
(ЕО) № 1223/2009. Въз основа на тази предоставена информация отговорното лице 
нотифицира чрез CPNP информацията, посочена в член 13, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1223/2009, в случаите, когато нотификациите съгласно член 7, 
параграф 3 и член 7а, параграф 4 от Директива 76/768/EИО не са извършени в 
държавата членка, в която се предоставя продуктът.  

I.2 СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ  
 
За свързването към CPNP са необходими следните елементи: 

- Връзка с интернет; 

- Минимална резолюция на компютърния екран от 1024 X 768 пиксела. 
 
CPNP е оптимизиран за Microsoft Internet Explorer 7 или Mozilla Firefox 2 (Internet 
Explorer с активирани JavaScript и идентификационни файлове (cookies)). 

Забележка: В настоящото Ръководство за потребителя се разяснява използването 
на CPNP в онлайн режим. Също така съществува възможност отговорните лица да 
извършват нотификации директно от устройство към устройство. Техническата  
документация е достъпна при поискване на адрес: sanco-cpnp@ec.europa.eu.  

I.3 РЕГИСТРАЦИЯ 
 
За достъп до CPNP потребителят се нуждае от потребителски код за достъп и 
парола.  
 
Необходими са следните две системи: 
 
- Система на Европейската комисия за автентификация (ECAS).  
Тази система предоставя на потребителя код и парола за връзка с многобройни 
приложения на Европейската комисия. 
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- Система на ГД „Здраве и потребители“ за автентификация и оторизиране 
(SAAS). 
Тази система предоставя на потребителя профил и права за достъп до определено 
приложение на Европейската комисия, в случая CPNP. 
 

II. ДОСТЪП ДО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА CPNP 
 
Първият път, когато се свържете към CPNP на интернет адрес 
https://webgate.ec.europa.eu/cpnp, ще видите следните указания:  
 

 
Тези указания представляват обучение как се използва ECAS, SAAS и как се 
осъществява достъп до CPNP. Можете да ги прескочите, като натиснете  

 (Прескочи указанията). 
 

https://webgate.ec.europa.eu/cpnp
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Моля изберете   ( Не показвай отново), ако не желаете да 
виждате тези указания повторно при свързване към CPNP. В този случай 
указанията ще бъдат достъпни  единствено чрез секцията „useful links“ (Полезни 
връзки).   

II.1 ГЛАВНА СТРАНИЦА НА CPNP 
 
В зависимост от потребителския профил (т.е. отговорно лице, дистрибутор, 
компетентен орган или токсикологичен център) главната страница и последващите 
екрани могат да се различават. Настоящото Ръководство за потребителя съдържа 
подробни разяснения в тази насока. 
На главната страница на CPNP ще забележите информационна кутия. Чрез нея на 
потребителите се оповестява нова информация относно приложението (напр. нови 
функции на разположение, често срещани грешки,  операции по поддръжката). 
 

 

II.1.1 Аспекти, свързани с поверителността 
 
Някои от данните, съдържащи се в CPNP, представляват поверителна бизнес 
информация. 
 
Поради тази причина, когато компетентните органи и токсикологичните центрове се 
свържат към CPNP, на главната страница се извежда следното предупредително 
съобщение: 
 

Компетентните органи и токсикологичните центрове ще трябва да натиснат бутона 

 (Съгласен съм с посоченото по-горе), за да 
могат да продължат по-нататък. 
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II.1.2 Бутони за навигация 
 
В зависимост от съответния потребителски профил, на главната страница могат да 
бъдат изведени следните секции: 
 

 

II.1.2.1 Секция „Home“ („Начална страница“) 
Тази секция позволява на потребителите да се върнат на началната страница.  

II.1.2.2 Секция „Products“ („Продукти“) 
 
- Нотифициране на продукт с единствен компонент  

Този елемент от менюто се извежда само за отговорни лица.  

Той позволява на отговорните лица да създават нотификации за еднокомпонентни 
продукти. 

 - Нотифициране на продукт с множество компоненти 

Този елемент от менюто се извежда само за отговорни лица.  

Той позволява на отговорните лица да създават нотификации за продукти, 
съдържащи няколко компонента. 

 - Разширено търсене  

Този елемент от менюто се извежда за отговорни лица, компетентни органи и 
токсикологични центрове.  

Той позволява на тези потребители да търсят продукти или компоненти въз основа 
на няколко критерия. 

- Обикновено търсене  

Този елемент от менюто се извежда за отговорни лица, компетентни органи и 
токсикологични центрове. 

Той позволява на тези потребители да търсят продукти или компоненти, 
използвайки ключови думи. 

- Търсене на организация 

Този елемент от менюто се извежда само за компетентни органи и токсикологични 
центрове. 

Той позволява на тези потребители да търсят организации, съществуващи в 
системата, след което да разглеждат всички нотификации, подадени от тях. 
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 Важна забележка  
 

Отговорно лице или дистрибутор може да търси и извежда на екрана единствено 
продуктите, които са въведени в системата от него (или от потребител, действащ от 

негово име).  

Това означава, че продуктите на дадено отговорно лице или на даден дистрибутор 
не са достъпни за друго отговорно лице или за друг дистрибутор в рамките на 
системата. Отговорно лице или дистрибутор може да осъществява търсене в 

своите проекти на и подадени нотификации. 

Компетентните органи и токсикологични центрове могат да търсят всички подадени 
нотификации, които се съдържат в системата. Проектите на нотификации не са 

достъпни за компетентните органи и токсикологичните центрове. 

II.1.2.3 Секция „Contact persons“ („Лица за контакт“)  
 
Тази секция се извежда само за отговорни лица. 

Тя позволява на отговорните лица да управляват информацията за връзка с лицата 
за контакт, свързани с тяхната организация, като една група. 

II.1.2.4 Секция „Distributors“ („Дистрибутори“) 
Тази секция се извежда само за дистрибутори. 

Тя позволява на дистрибуторите да въвеждат нотификации за дистрибуция и да 
търсят нотификации, вече въведени от тях в системата.   

II.1.2.5 Секция „Useful links“ („Полезни връзки“) 
Тази секция се извежда за всички потребители.  

Тя извежда връзки към указанията, „Често задавани въпроси“, SAAS, 
Ръководствата за потребителя относно CPNP, CosIng, списъка на категориите 
козметични продукти със съответните правила, задействани от CPNP, Регламента 
относно козметичните продукти, уебстраницата на  CPNP и насоките в CPNP 
относно наноматериалите. . 

II.1.2.6 „Privacy Statement“ („Декларация за поверителност“) 
Този елемент се извежда за всички потребители. 
Той извежда декларацията за защита на личните данни към CPNP. 

II.1.2.7 „Contact“ („Контакт“) 
Този елемент се извежда за всички потребители. 
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Той позволява на потребителя да изпрати електронно съобщение до 
функционалната пощенска кутия на CPNP. 

II.1.2.8 „Profile“ („Профил“)  
Този елемент се извежда за всички потребители. 

Той позволява на потребителите да проверяват своя профил в CPNP. 

II.1.2.9 „Language“ („Език“)  
Този елемент се извежда за всички потребители. 

Той позволява на потребителите да сменят езика на интерфейса. 

Забележка: Първоначално интерфейсът на CPNP и Ръководството за потребителя 
бяха разработени на английски език. Поради това в случай на съмнение, моля, 
използвайте английската версия като референтна и не се колебайте да изпратите 
информация за всякакви несъответствия, които сте установили в текста на друг 
език, на адрес sanco-cpnp@ec.europa.eu. 

II.1.2.10 „Log out“ („Отписване“)  
Този елемент се извежда за всички потребители.  

Той извежда потребителя от системата. 

II.2 НОТИФИКАЦИИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 13, ПАРАГРАФИ 1 и 2 —
ПРОДУКТ С ЕДИНСТВЕН КОМПОНЕНТ  
 
Тази функция е достъпна само за отговорни лица. 
 
„Продукт с единствен компонент“ означава продукт, който се състои от един 
единствен елемент (например една единствена бутилка шампоан). 
 

  Важна забележка  
 

Понятието продукт с единствен компонент или мултикомпонентен продукт не е 
свързан с факта, че даден продукт съдържа няколко съставки/вещества в състава 

си.  
 
 
За да създаде нотификация за еднокомпонентен продукт, отговорното лице трябва 
да избере опцията „Notify a single component product“ (Нотифициране на 
продукт с единствен компонент“) от секция „Products“ („Продукти“): 
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Ще бъде изведен общият формуляр за нотифициране на продукт с единствен 
компонент. 
 
Съществуват две различни секции: „General information“ („Обща информация“) и 
„Product details“ („Подробности за продукта“). 
 

 
 

II.2.1 Секция „General information“ („Обща информация“) 
 
Секцията „General information“ („Обща информация“) позволява на отговорното 
лице да въведе следната информация за продукта: 
 

II.2.1.1 Наименование на продукта 
 

 
 
Наименованието на продукта е ключов елемент от нотификацията, тъй като то 
често ще бъде използвано от компетентните органи или токсикологични центрове 
при търсенето на продукти в CPNP. 
 
Наименованието на продукта трябва да бъде достатъчно подробно, за да позволи 
идентифицирането на конкретния козметичен продукт. 
 
Наименованието на продукта следва да включва търговската марка/търговското 
наименование, продуктовата линия и конкретното наименование на продукта 
така, както са отбелязани върху него. Пълното наименование следва да включва 
функцията, освен ако тя е част от конкретното наименование на продукта.  
 
Пример:  
 
1. Търговска марка/търговско наименование 
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2. Продуктова линия 
3. Конкретно наименование (включително функция). 
 
Пълното наименование на продукта е:  
 
Търговска марка / търговско наименование + Продуктова линия + Конкретно 
наименование (включително функция), например:  
 
Търговска марка / търговско наименование Repair & Shine изглаждащ крем  
Търговска марка / търговско наименование Repair & Shine изглаждащ балсам  
Търговска марка / търговско наименование Repair & Shine изглаждащ шампоан — 
лимон  
Търговска марка / търговско наименование Repair & Shine изглаждащ шампоан — 
портокал  
Търговска марка / търговско наименование Repair & Shine изглаждащ шампоан —
ванилия. 
 

II.2.1.2 Език 
 
Когато продуктът се предоставя на пазара под наименование, преведено на 
различни езици, всяко от тези наименования трябва да бъде посочено в 
нотификацията заедно със съответния език (избран от падащото меню).  
 
Символът , разположен до падащото меню за езиците, позволява на 

отговорното лице да добавя превод(и) на наименованието на продукта и да избира 
съответния език/езици. Ако отговорното лице иска да изтрие даден превод на 
наименованието на продукта, той трябва да натисне бутона , намиращ се до 
съответния превод. 

 
Ако наименованието на продукта е еднакво на всички езици, отговорното лице 
може да посочи това наименование само веднъж и да избере от падащото меню 
опцията „Multilingual“ („Многоезичен“).  
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При избора на опцията „Multilingual“ („Многоезичен“) се извежда следното 
предупредително съобщение: 
 

 
 
Опцията „Multilingual“ („Многоезичен“) не може да бъде използвана, в случай че 
наименованието на продукта е еднакво на някои езици, но различно на други. В 
този случай всички езикови версии на наименованието на продукта трябва да бъдат 
въведени поотделно в системата. Дори когато наименованието е еднакво при някои 
езици, то трябва да бъде въведено необходимия брой пъти, като всеки път се 
посочва съответният език. 
 

II.2.1.3 Нюанси (ако са приложими) 
 
С цел избягване на ненужни нотификации отговорното лице може да нотифицира 
различните нюанси на даден продукт (например различни нюанси червило) в 
рамките на една нотификация. Това може да бъде направено единствено ако 
всички тези нюанси са напълно обхванати от информацията в нотификацията.  
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  Важна забележка  
 

Различните нюанси се посочват в полето за посочване на нюанси и са ясно 
отделени с „ / “, предшестван и последван от интервал. 

Полето „нюанси“ е ограничено до 2000 символа от съображения за четливост.  
 

 
 
Преводът на тези нюанси на различни езици трябва да бъде посочен в полето за 
нюанси точно под съответната езикова версия на наименованието на продукта. 
 
Когато някои нюанси на даден козметичен продукт не са напълно обхванати от 
информацията в нотификацията (например различна информация за състава), тези 
нюанси трябва да бъдат нотифицирани отделно. 

II.2.1.4 Продукт, специално предназначен за деца под тригодишна възраст  
 
Отговорното лице трябва да посочи дали продуктът е специално предназначен за 
деца под тригодишна възраст. 

 

II.2.1.5 Координати на отговорните лица 
 
Нотификацията следва да съдържа най-малко името и адреса на отговорното лице. 
Тези данни се извеждат в лявата част на екрана под елемента „Responsible person“ 
(„Отговорно лице“). Те се извеждат автоматично от SAAS въз основа на кода за 
достъп на потребителя. Когато отговорното лице трябва да актуализира или да 
внесе поправки в своите данни, това трябва да бъде направено в SAAS. Достъп до 
SAAS се осъществява чрез менюто „Profile“ („Профил“), разположено горе вдясно 
на екрана на CPNP. Единствено местните администратори могат да променят 
координатите на отговорните лица. 

 Важна забележка  

В случай че данните за името и адреса на отговорното лице не са пълни в SAAS, се 
извежда следното предупредително съобщение и отговорното лице няма да може 

да въвежда нотификации в системата преди цялостното попълване на 
информацията. 
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II.2.1.6 Координати на лицата за контакт 
 

За всяка нотификация отговорното лице трябва да посочи информацията за връзка 
с физическото лице, с което при необходимост да бъде осъществен контакт. 

Във формуляра за нотификация системата ще изведе списъка на всички лица за 
контакт, които са свързани с отговорното лице.  

 

 

Ако дадено лице за контакт не фигурира в списъка с лицата за контакт, то може да 

бъде добавено чрез натискане на бутона и чрез въвеждане на координатите 

на лицето за контакт в системата. Всички задължителни полета са отбелязани със 
символа „*“.  

В долната дясна част на екрана са разположени два бутона. 

Бутонът  (Добавяне) позволява на отговорното лице да добави 

ново лице за контакт към текущата нотификация. Това лице за контакт ще може да 
бъде избирано от падащото меню при бъдещи нотификации от това отговорно 
лице.  

Бутонът  (Отмяна) отменя операцията. 
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Забележка: Щом в CPNP бъде създадено ново лице за контакт, то получава 
електронно съобщение от CPNP. Това електронно съобщение съдържа 
информация за аспекти, свързани със защитата на данните. 
 

  Важна забележка  
 

Всички телефонни и факс номера, въведени в CPNP, трябва да включват 
съответния международен телефонен код. 

Пример: +32 2 296 93 62 
 

В CPNP е създаден специален модул за управление на координатите на лицата за 
контакт като една група. За да влезе в модула, отговорното лице трябва да избере 
секцията „Contact persons“ („Лица за контакт“), намираща се в горната лява 
част на екрана.  
 

 

 

Чрез избора на опцията „List“ („Списък“) от секцията „Contact persons“ („Лица за 
контакт“), отговорното лице може или да извърши търсене на дадено лице за 
контакт, като използва полето за търсене, или да изведе всички лица за контакт, 
като избере опцията „All contact persons“ („Всички лица за контакт“). След това 
отговорното лице може да редактира координатите на лицата за контакт (като 
натисне бутона или да ги заличи, като натисне бутона ).  

Отговорното лице може да създаде ново лице/лица за контакт, като избере опцията 
„New contact person“ („Ново лице за контакт“) от секцията „Contact persons“ 
(„Лица за контакт“).  

 

II.2.1.7 Спрян от производство продукт 
 
В случаите, когато даден продукт е спрян от производство, отговорното лице може 
да посочи това. 
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II.2.1.8 Продукт в готовност да бъде пуснат на пазара или който вече е пуснат 
на пазара 
  
Ако продуктът е в готовност да бъде пуснат на пазара или вече е пуснат на пазара, 
отговорното лице трябва да отметне съответната клетка.   

 

Ако всички задължителни полета са попълнени и продуктът не е посочен като 
продукт в готовност да бъде пуснат на пазара или като вече пуснат на пазара 
продукт, отговорното лице ще може да подаде своята нотификация, без да прилага 
оригиналния етикет и съответната опаковка. В този случай обаче ще бъде изведено 
следното предупредително съобщение: 

 
 

  Важна забележка  

За да изпълни своите законови задължения, отговорното лице трябва да 
нотифицира първо оригиналния етикет и, ако е достатъчно разбираема, 

снимка на съответната опаковка, най-късно когато продуктът бъде 
пуснат на пазара. 

 

II.2.1.9 Продукт, внесен в Общността  
 
Отговорното лице трябва да посочи дали продуктът е внесен в Общността и, ако 
случаят е такъв, да избере от падащото меню държавата на произход. 

 

 Важна забележка  
 

В редки случаи е възможно един и същ продукт да бъде внесен от няколко 
държави. 

 
В такива случаи отговорното лице извършва по една нотификация за всяка 

държава на произход и посочва държавата на произход в скоби в наименованието 
на продукта. 
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Примери:   Търговска марка / Търговско наименование Repair &Shine изглаждащ 
крем (Съединени щати) 

 Търговска марка / Търговско наименование Repair &Shine изглаждащ крем 
(Китай) 

 
 

 Важна забележка   
 

В редки случаи е възможно един и същи продукт както да е внесен, така и да не е 
внесен. 

 
В такива случаи отговорното лице извършва две различни нотификации, т.е. една 
нотификация за внесената версия на продукта (като посочи държавата на произход 
в скоби в наименованието на продукта) и друга нотификация за невнесената версия 

на продукта. 
 

II.2.1.10 Държава членка, в която е извършено първото пускане на пазара  
 
Отговорното лице трябва да избере от падащото меню държавата членка, в която е 
извършено първото пускане на пазара. 

 

 

II.2.1.11 „Save as draft“ („Запаметяване като чернова“), „Notify“ 
(„Нотифициране“) и „Cancel“ („Отмяна“) 
 

В горната и в долната част на екрана са разположени три бутона.  
 

 (Запаметяване като чернова): 
Нотификацията се съхранява като проект, но не се нотифицира.  
Нотификацията може да бъде съхранена като проект, без да са попълнени всички 
необходими полета. За съхраняването на нотификацията като проект е необходимо 
попълването най-малко на наименованието на продукта/компонента и на 
съответния език (тези полета са отбелязани със символа „**“). 

 

 (Нотифициране): Нотификацията е завършена и ще бъде 
достъпна за токсикологичните центрове и компетентните органи. След това тази 
нотификация вече не може да бъде заличена от системата. Ще бъде възможно 
само извършването на актуализации или поправки. 
Нотификацията може да бъде нотифицирана само след попълването на всички 
задължителни полета, отбелязани със символа „*“.  
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Ако липсва някаква задължителна информация, системата ще изведе 
предупредително съобщение и ще посочи полето/полетата, които трябва да бъдат 
попълнени. 
 

 (Отмяна): Текущата операция се прекратява.  
 

II.2.2 Секция „Product details“ („Подробности за продукта“) 
 
Секцията за данните за продукта се състои от три отделни раздела:  

II.2.2.1 Раздел „CMR & Nanomaterials“ („CMR и наноматериали“) 
 

 

В този раздел отговорното лице трябва да посочи дали продуктът съдържа:  

- Вещества, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за 
репродукцията (CMR вещества), от категория 1А или 1B, съгласно част 3 от 
приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, както и 

- Вещества под формата на наноматериали. 

II.2.2.1.1 CMR вещества 
Ако отговорното лице отговори „yes“ („да“) на въпроса „Does the product contain 
CMR substances of category 1A or 1B?“ („Продуктът съдържа ли CMR вещества 
от категория 1А или 1B?“), то трябва да посочи „Name“ („Наименование“) на 
CMR веществото от категория 1А или 1B и неговия „CAS number“ („CAS номер“) 
или „EC Number“ („ЕС номер“). 

 

За улеснение на отговорното лице наименованието и информацията за номера по 
CAS и за ЕО номера ще бъдат изведени от CosIng, ако са налични, но отговорното 
лице продължава да носи отговорност за проверката на пълнотата и точността на 
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предоставената информация, както и за промените на тази информация, ако са 
необходими. Отговорното лице може също така ръчно да въведе CMR вещество от 
категория 1А или 1B и неговия номер по CAS и/или ЕО номер, ако то не фигурира в 
CosIng.  

При наличие на повече от едно CMR вещество от категория 1А или 1B в продукта 

те могат да бъдат добавени чрез натискане на бутона . 

  Важна забележка    

При извличане на информация от CosIng, моля, имайте предвид, че не съществува 
филтър, предназначен за извеждане само на CMR вещества 1А или 1B. 

II.2.2.1.2 Наноматериали  
 

Ако отговорното лице отговори „yes“ („да“) на втория въпрос „Does the product 
contain nanomaterials?“ („Продуктът съдържа ли наноматериали?“), ще бъде 
изведен следният екран: 

 

CPNP първо ще изиска от отговорното лице са отговори на два въпроса относно 
условията на експозиция: 

- Какъв е видът на продукта — продукт с отмиване или продукт без отмиване? 

- Какъв е пътят на експозиция (приложение върху кожата, приложение в устната 
кухина и/или вдишване)? 

За да добави наноматериал към нотификацията, отговорното лице трябва да 

натисне бутона  (Добавяне).  
 
Ще се изведе работна страница, след което отговорното лице може да търси 
наноматериала в CosIng чрез въвеждане най-малко на 5 символа: 
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След това отговорното лице може да избере един от предложените наноматериали 
(чрез натискане на бутона , намиращ се до наноматериала, който следва да бъде 
добавен). 
 
Ще се появи нов екран, на който ще бъде показана информацията, изведена от 
CosIng, т.е. наименования по INCI, IUPAC, INN, XAN, номер по CAS, EINECS и/или 
ELINCS. В този случай отговорното лице също продължава да носи отговорност за 
проверката на пълнотата и точността на предоставената информация, както и за 
промените на тази информация, ако са необходими. 
 

 

 
 

 Важна забележка   
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При извличане на информация от CosIng, моля, имайте предвид, че не съществува 
филтър, предназначен за извеждане само на наноматериали. 

 

Ако отговорното лице натисне бутона  (Добавяне), 
наноматериалът ще бъде добавен към нотификацията.  

Ако отговорното лице натисне бутона  (Обратно), наноматериалът 
няма да бъде добавен към нотификацията и отговорното лице ще бъде 
пренасочено към екрана за извършване на търсене. 
 

Чрез избиране на опцията  („нови наноматериали“) 
отговорното лице може също така да въведе даден наноматериал, ако 
наименованието не фигурира в CosIng.  
 
 

 

II.2.2.2 Раздел „Category & Frame formulation“ („Категория и рамкова 
рецептура“) 
 
В този раздел отговорното лице трябва да въведе информация за: 
 

II.2.2.2.1 Категория козметичен продукт 
 
Отговорното лице трябва да избере три нива на категории, като започне с ниво 1, 
следвано последователно от ниво 2 и ниво 3.  
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 Важна забележка   
 

В някои редки случаи продуктите могат да имат няколко „функции“, които да ги 
причислят към различни категории. В тези случаи за категоризацията на 

козметичния продукт се взема под внимание основната функция. 
  
Изборът на категория на ниво 1 определя категориите, съществуващи на ниво 2; 
изборът на категория на ниво 2 ще определи категориите, съществуващи на ниво 3. 
 

 
 
Всички съществуващи категории са публикувани за справка в секция „Полезни 
връзки“ на CPNP. 

II.2.2.2.2 Физично състояние 
 
Отговорното лице трябва да избере от падащото меню физичното състояние на 
продукта. 
 
Забележка: „ Liquid“ (течност) включва рецептури (например разтвор или млeка) с 
нисък вискозитет, обикновено под 10.000 cp. 
 

 
 

II.2.2.2.3 Специален апликатор/опаковка 
В случаите, когато продуктът не е представен в стандартна нехерметизирана 
козметична опаковка (например бутилка, буркан или саше), а в специален 
апликатор или опаковка, отговорното лице трябва да посочи това. Тази 
информация може да позволи на токсикологичните центрове да модулират своята 
оценка на риска в случай на спешно медицинско лечение.  

Чрез натискане на бутона  отговорното лице може да разгледа възможните 
варианти за специални апликатори и опаковки. 
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Ако отговорът е „yes“ („да“), отговорното лице трябва да избере 
апликатора/опаковката от падащото меню.  
 

 
 
Ако отговорното лице избере от падащото меню опцията „other“ („друго“), то ще 
получи възможност да предложи название на апликатора/опаковката (за 
предпочитане на английски език). Всички предложени наименования на 
апликатори/опаковки ще бъдат взети под внимание от екипа по поддръжка на CPNP 
с цел създаване на нови наименования на апликатори/опаковки или актуализиране 
на съществуващите, ако е необходимо. 
 

 
 

II.2.2.2.4 Наименование на рецептурата  
 
В зависимост от категориите, избрани на нива 1, 2 и 3, CPNP ще предложи списък 
на възможни наименования на рецептури под формата на падащо меню. 
 
Отговорното лице трябва да избере съответното наименование на рецептура. 
Наименованието на рецептурата предоставя по-подробна категоризация на 
продукта, която се предоставя само на токсикологичните центрове. 
 

 
 
 

  Важна забележка  
 

Изборът на наименование на рецептура не означава, че отговорното лице ще 
нотифицира своя продукт, като използва предварително определена рамкова 
рецептура. След като е избрало наименование на рецептура, отговорното лице ще 
продължи да има избор дали да извърши нотификация, като използва 
предварително определена рамкова рецептура, декларация за точна концентрация 
или декларация за граници на концентрация. 
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Ако отговорното лице избере опцията „other“ („други“), то ще получи възможност 
да предложи наименование на рецептура (за предпочитане на английски език). 
Всички предложени наименования ще бъдат взети под внимание от екипа по 
поддръжка на CPNP с цел създаване на нови наименования на рецептури или 
актуализиране на съществуващите, ако е необходимо.  
 

 
 
Отговорното лице може просто да повтори наименованието, избрано за категорията 
от ниво 3, единствено в случаи, когато то няма предложения за наименование на 
рецептура. 
 

II.2.2.2.5 Вид нотификация 
 
В по-голямата част от случаите падащото меню ще предложи 3 опции, а именно 
„predefined frame formulations“ („предварително определена рамкова 
рецептура“), „exact concentrations“ („точни концентрации“) или „concentration 
ranges“ („диапазони на концентрацията“).  
 

Символът  напомня на отговорните лица, че всички наименования на съставки се 
формулират чрез използване на наименованията по INCI, когато са налични, както и 
че всички количества на съставките се изразяват в тегловни %. 
 
 

 
 
В някои случаи, в зависимост от категориите на избраните козметични продукти, е 
възможно да не съществува предварително определена рамкова рецептура. В тези 
случаи CPNP ще предложи само две опции, а именно „exact concentrations“ („точни 
концентрации“) или „concentration ranges“ („диапазони на концентрацията“). 
 

  Важна забележка   
 

По изрично и индивидуално искане, независимо от вида нотификация, избран от 
отговорното лице по отношение на нотификацията на козметичен продукт съгласно 
член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1223/2009, токсикологичните центрове 
или други подобни заведения, ако държавите членки са създали такива центрове 
или заведения, следва да получат допълнителна информация с цел 
предприемането на своевременни и подходящи мерки в случай на затруднения.  
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II.2.2.2.5.1 Предварително определена рамкова рецептура 
 
Експертна група, състояща се от представители на токсикологичните центрове, 
компетентните органи, промишлените търговски асоциации и служби на Комисията, 
е разработила списък на предварително определени рамкови рецептури, които са 
публикувани за справка в приложение II към настоящото Ръководство за 
потребителя.  
 
Тези рамкови рецептури ще бъдат редовно актуализирани от гледна точка на 
техническия и научния напредък, в съответствие с член 2, буква т) от Регламент 
(ЕО) № 1223/2009. 
 
Ако отговорното лице избере „predefined frame formulation“ („предварително 
определена рамкова рецептура“), CPNP автоматично ще предложи съответната 
предварително определена рамкова рецептура въз основа на категорията и на 
наименованието на рецептурата, избрани от отговорното лице. Тази предварително 
определена рецептура ще бъде свързана с нотификацията под формата на 
документ в PDF формат. Моля, натиснете бутона , за да проверите 
съответствието на избраната предварително определена рамкова рецептура с 
нотифицирания продукт.  
 

  Важна забележка   
 

Използваният в някои предварително определени рамкови рецептури термин 
„допълнителна съставка“ не отменя задължението да се посочат веществата, 
попадащи в обхвата на посочените в приложение I вещества, с точната им 

концентрация. Освен това този термин не може да се отнася за съставка, която 
може значително да влоши токсикологичния профил на козметичния продукт.    

 
 

 
 

 Важна забележка  
 

Нотификация чрез предварително определена рамкова рецептура може 
да бъде извършена само ако съставът на козметичния продукт изцяло 
попада в диапазоните на концентрация, посочени в тази рамкова 

рецептура. 
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По-специално, ако дадена концентрация на съставка е по-висока от максималните 
нива, посочени в предварително определената рамкова рецептура, или ако дадена 

съставка не е включена в обхвата на предварително определената рамкова 
рецептура, тази предварително определена рамкова рецептура не трябва да се 

използва за нотификацията. 
  
 
 

Специфична информация за токсикологичните центрове по 
отношение на продукти за боядисване на косата 

 
90 % от общия пазар за продукти за боядисване на косата се състои от продукти за 
трайно боядисване на основата на окислителни бои. 
 
Продуктите за трайно боядисване на косата обикновено са двукомпонентни 
продукти и се смесват от потребителя непосредствено преди нанасянето им върху 
косата; обикновено те престояват върху косата в продължение на 30 минути, преди 
косата да бъде измита и изсушена. 
− Компонент 1 обикновено се обозначава като „оцветяващ крем“ или „оцветяващ 

гел“ и най-често представлява белезникав или жълто-оранжев крем или течност, 
съдържащи окислителните багрила и алкалите (амоняк или моноетаноламин). 

− Компонент 2 обикновено се обозначава като проявител под формата на крем или 
на лосион и представлява бяла течност, съдържаща окислителя (водороден 
пероксид). 

 
Самите окислителни багрила представляват малки безцветни молекули, които 
проникват в косата заедно с водородния пероксид, след което започват да се 
свързват една с друга, образувайки по-големи цветни молекули в косата (вж. 
Становището на НКБП относно реакционните продукти в окислителните продукти 
№ 1311/10). 
Окислителните продукти могат да бъдат разделени на две групи: 
− Основни междинни продукти или прекурсори, например p-фенилендиамини и p-

аминофеноли. 
− Съединяващи вещества или цветови модификатори, например резорциноли и 

m-аминофеноли. 
 
В ЕС видовете прекурсори и съединяващи вещества, намиращи се в търговски 
продукти, са относително ограничени. 
− Съществуват три класа окислителни основни междинни продукти. Без съмнение 

най-често използваните са p-фенилендиамините (например p-фенилендиамин, p-
толуендиамин) и p-аминофенолите. 

− Съществуват пет класа окислителни съединяващи вещества. Най-често 
използваните са резорциноли, m-аминофеноли и m-фенилендиамини. 

 
Концентрациите в прекурсорите и в съединяващите вещества варират в зависимост 
от нюансите и от рецептурата. Следва да се отбележи, че концентрациите често са 
ограничени и максимално допустимите нива са посочени в приложенията към 
директивата (или в рамките на базата данни CosIng). 
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Някои продукти за трайно боядисване на косата комбинират окислителните багрила 
с ограничен брой директни багрила. Директните багрила са малки фенилендиамини 
и феноли, в които чрез заместване е включена нитрогрупа (вж. примерите по-долу). 

 
 

 
В зависимост от категориите на продуктите, физичното състояние и избраното 
наименование на рецептурата CPNP ще изиска допълнителна информация относно 
конкретни съставки с възможен риск, и/или стойността на pH на продукта. 
Правилата, прилагани от CPNP, са разработени от експертна група, състояща се от 
представители на токсикологичните центрове, компетентните органи, 
промишлените търговски асоциации и служби на Комисията, и са публикувани за 
справка в приложение I към настоящото Ръководство за потребителя. Връзките 
между категориите козметични продукти и правилата, задействани от CPNP, са 
публикувани в секция „Полезни връзки“ на CPNP.  
 
Ще бъде зададен следният първоначален въпрос: 
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 Моля, прегледайте внимателно целия списък на съставки, като натиснете 
всеки от символите . 
 
Отговорното лице трябва или да избере опцията „Yes, see below“ („Да, виж по-
долу“), да отметне клетката срещу съответната съставка/съставки и да посочи 
нейната/техните концентрация/концентрации в продукта, или да избере опцията 
„No“ („Не“). 
 
По отношение на другите въпроси отговорното лице обикновено ще има два 
варианта, а именно да отговори на въпроса в предназначените за целта полета, 
или да отговори „not applicable“ („не е приложимо“).  
 

 
 
С цел улесняване на въвеждането на наименования на съставки е създадена 
връзка към CosIng за извличане на информацията. Отговорното лице може също 
така да въведе от клавиатурата наименование на съставка, ако наименованието не 
е включено в CosIng.  
 

 Важна забележка    
 

По отношение на етанол и/или изопропанол „Not applicable“ („Не е 
приложимо“) означава, че тези съставки не се съдържат в продукта!  

 
По отношение на други съставки с възможен риск „Not applicable“ („Не е 

приложимо“) означава, че съставката или не се съдържа в продукта, или 
се съдържа в продукта, но е с по-ниска от рисковата концентрация 

(съгласно правилата, описани в приложение I към настоящото Ръководство за 
потребителя). 

 
Всички наименования на съставки се формулират при използването на 

наименования по INCI, ако са налични. 
 

Когато се изисква информация за pH и стойността на pH не може да бъде пряко 
измерена за съответния продукт, а чрез използването на воден разтвор, екстракт 
или дисперсия (например при твърди вещества), потребителят следва да посочи 
това в полето, предназначено за „Any other information of significance for poison 

centres“ („Всякаква друга информация от значение за токсикологичните центрове“), 
като използва израза „pH (aqueous extract/solution/dispersion)“ „pH 

(воден екстракт/разтвор/дисперсия)“ само на английски език. 
 

Всички количества на съставките се изразяват в тегловни %. Символът 
„тегловен %“ не се посочва в полето за въвеждане на отговор.  
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Моля, използвайте английската система за обозначаване на числа.  
Пример: 0.3, а не 0,3. 

 
По отношение на етанол и/или изопропанол се изисква актуализирана 
нотификация, когато съдържанието на някоя от съставките или 

сумата на двете съставки се промени с повече от 5 %, ако предходно 
декларираната стойност е < 30 %, или с повече от 10 %, ако предходно 

декларираната стойност е ≥ 30 %. 
 

За всички други съставки с възможен риск се изисква 
актуализирана нотификация, когато концентрацията на съставката 
се променя с повече от 20 % от предходно декларираната стойност (за 

повече информация вж. приложение I към настоящото Ръководство за 
потребителя).  

 
Актуализирана нотификация също така се изисква, когато продуктът 
вече не попада в предварително определената рамкова рецептура, 
когато нова съставка с възможен риск влиза в състава на продукта или 
когато дадена съставка с възможен риск вече не влиза в състава 

на продукта. 
 

Отговорното лице следва също така да посочи в предназначеното за целта поле 
всякаква друга информация за продукта, която би била от значение за 
токсикологичните центрове (като използва само английски език). Такава 
допълнителна информация се отнася по-специално до допълнителната 
информация с цел идентифициране на продукта или оценка на произтичащия от 
него риск в случай на отравяне (напр. цвят, вкус, миризма и всякаква друга 
информация, която да улесни токсикологичните центрове при оценката на даден 
случай).  
 

 

II.2.2.2.5.2 Декларация за точна концентрация 
 
Ако отговорното лице избере опцията „Exact concentration“ („Точна 
концентрация“), CPNP ще зададе въпроса дали то иска да качи файл за 
качествения и количествения състав. 
 



 32

 
 
1/ Ако отговорното лице отговори „yes“ („да“), то ще бъде помолено да приложи 
съответния файл. Допуска се единствено PDF формат.  
 

 
 

 
 
 

  Важна забележка  
 

Не се допускат ръкописни документи.  
Допустими са единствено ясни и четливи електронни документи в PDF формат. 

 
С цел улесняване на прочитането от страна на токсикологичните центрове при 

спешни ситуации се препоръчва документът за точна концентрация да започва с 
посочване на съставките с възможен риск и на тяхната 

концентрация (съгласно правилата, описани в приложение I към настоящото 
Ръководство за потребителя), след което да изброява всички други 
съставки в низходящ ред на тяхната концентрация в продукта. 

 
Всички наименования на съставки се формулират при използването на 

наименования по INCI, при наличие на такива. 
 

Всички количества на съставките се изразяват в тегловни %.  
 
 

Моля, използвайте  английската система за обозначаване на числа.  
Пример: 0.3, а не 0,3. 

 
Когато се изисква информация за pH и стойността на pH не може да бъде пряко 
измерена за съответния продукт, а чрез използването на воден разтвор, екстракт 
или дисперсия (например при твърди вещества), потребителят следва да посочи 
това в полето, предназначено за „Any other information of significance for poison 

centres“ („Всякаква друга информация от значение за центровете по токсикология“), 
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като използва израза „pH (aqueous extract/solution/dispersion)“ „pH 
(воден екстракт/разтвор/дисперсия)“ само на английски език. 

 
По отношение на етанол и/или изопропанол се изисква актуализирана 
нотификация, когато съдържанието на някоя от съставките или 

сумата на двете съставки се промени с повече от 5 %, ако предходно 
декларираната стойност е < 30 %, или с повече от 10 %, ако предходно 

декларираната стойност е ≥ 30 %. 
 

За другите съставки се изисква актуализирана нотификация, когато 
концентрацията на съставката се променя с повече от 20 % от 

предходно декларираната стойност, когато нова съставка влиза в състава на 
продукта или когато дадена съставка вече не влиза в състава на 

продукта. 
 
2/ Ако отговорното лице отговори „no“ („не“), то ще бъде помолено да въведе 
съставките една по една.  
 
С цел улесняване на въвеждането на наименования на съставки е създадена 
връзка към CosIng за извличане на информацията. Отговорното лице може също 
така да въведе от клавиатурата наименование на съставка, ако наименованието не 
е включено в CosIng.  
 
И в този случай се препоръчва отговорното лице да посочи първо съставките с 
възможен риск и техните концентрации (съгласно правилата, описани в приложение 
I към настоящото Ръководство за потребителя), след което да изброи всички други 
съставки в низходящ ред на тяхната концентрация в продукта. 
 

  Важна забележка   
 

Всички наименования на съставки се формулират при използването на 
наименования по INCI, при наличие на такива. 

 
Количествата на всички съставки се изразяват в тегловни %. 

 
Символът „тегловен %“ не се посочва в полето за въвеждане на отговор. 

 
Моля, използвайте  английската система за обозначаване на числа.  

Пример: 0.3, а не 0,3. 
 

 
 
Отговорното лице следва също така да посочи в предназначеното за целта поле 
всякаква друга информация за продукта, която би била от значение за 
токсикологичните центрове (като използва само английски език). Такава 
допълнителна информация се отнася по-специално до допълнителната 
информация с цел идентифициране на продукта или оценка на произтичащия от 
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него риск в случай на отравяне (напр. цвят, вкус, миризма и всякаква друга 
информация, която да улесни токсикологичните центрове при оценката на даден 
случай).  
 
 

 
 
В зависимост от категориите на продуктите и избраното наименование на 
рецептурата CPNP може да изиска допълнителна информация относно стойността 
на pH. 

II.2.2.2.5.3 Декларация за граници на концентрация 
 
Ако отговорното лице избере опцията „Concentration ranges“ („Граници на 
концентрация“), CPNP ще зададе въпроса дали то иска да качи файл за 
качествения и количествения състав. 
 
1/ Ако отговорното лице отговори „yes“ („да“), то ще бъде помолено да приложи 
съответния файл. Допуска се единствено PDF формат. 

 
 

 
 

  Важна забележка   
 

Не се допускат ръкописни документи.  
Допустими са единствено ясни и четливи електронни документи в PDF формат. 

 
За съставки, които не са обект на специално внимание, се допускат само 

следните граници на концентрация: 
 

≤ 0.1% 
>0.1% - ≤1% 
>1% - ≤ 5% 

> 5% - ≤ 10% 
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> 10% - ≤ 25% 
> 25% - ≤ 50% 
> 50% - ≤ 75% 

> 75% - ≤ 100% 
 
 

С цел улесняване на прочитането от страна на токсикологичните центрове при 
спешни ситуации се препоръчва документът за границите на концентрация да 

започва с посочване на съставките с възможен риск и на тяхната 
точна концентрация (съгласно правилата, описани в приложението към 

настоящото Ръководство за потребителя), след което да изброява всички 
други съставки в низходящ ред на тяхната концентрация в 

продукта. 
 

Когато се изисква информация за pH и стойността на pH не може да бъде пряко 
измерена за съответния продукт, а чрез използването на воден разтвор, екстракт 
или дисперсия (например при твърди вещества), потребителят следва да посочи 
това в полето, предназначено за „Any other information of significance for poison 

centres“ („Всякаква друга информация от значение за центровете по токсикология“), 
използвайки израза „pH (aqueous extract/solution/dispersion)“ „pH (воден 

екстракт/разтвор/дисперсия)“ само на английски език. 
 
 

По отношение на етанол и/или изопропанол се изисква актуализирана 
нотификация, когато съдържанието на някоя от съставките или 

сумата на двете съставки се промени с повече от 5 %, ако предходно 
декларираната стойност е < 30 %, или с повече от 10 %, ако предходно 

декларираната стойност е ≥ 30 %. 
 

За всички други съставки с възможен риск се изисква 
актуализирана нотификация, когато концентрацията на съставката 
се променя с повече от 20 % от предходно декларираната стойност (за 

повече информация вж. приложение I към настоящото Ръководство за 
потребителя).  

 
Актуализирана нотификация също така се изисква, когато съставката 

попада в различни от предходно декларираните граници на 
концентрация, когато нова съставка с възможен риск влиза в състава 

на продукта или когато дадена съставка с възможен риск вече не 
влиза в състава на продукта. 

 
 
 
Що се отнася до предварително определените рецептури, в зависимост от 
категориите на продуктите, физичното състояние и избраното наименование на 
рецептурата, CPNP ще изиска допълнителна информация относно конкретни 
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съставки с възможен риск и/или стойността на pH на продукта. Правилата, 
прилагани от CPNP, са разработени от експертна група, състояща се от 
представители на токсикологичните центрове, компетентните органи, 
промишлените търговски асоциации и служби на Комисията, и са публикувани за 
справка в приложение I към настоящото Ръководство за потребителя. Връзките 
между категориите козметични продукти и правилата, задействани от CPNP, са 
публикувани в секция „Полезни връзки“ на CPNP.  
 
Ще бъде зададен следният първоначален въпрос: 
 

 
 
!! Моля, прегледайте внимателно целия списък на съставки, като натиснете всеки 
от символите . 
 
Отговорното лице трябва или да избере опцията „Yes, see below“ („Да, виж по-
долу“), да отметне клетката срещу съответната съставка/съставки и да посочи 
нейната/техните концентрация/концентрации в продукта, или да избере опцията 
„Yes, see attachment“ („Да, вж. приложения документ“), ако отговорът е посочен 
в приложения документ, или пък да избере опцията „No“ („Не“), ако продуктът не 
съдържа нито една от изброените съставки. 
 
По отношение на другите въпроси отговорното лице обикновено ще разполага с три 
варианта, а именно да отговори на въпроса в предназначените за целта полета, да 
отговори „not applicable“ („не е приложимо“) или да отговори „see attachment“ 
(„вж. приложения документ“). 
 

 
 

  Важна забележка   
 

По отношение на етанол и/или изопропанол „Not applicable“ („Не е 
приложимо“) означава, че тези съставки не се съдържат в продукта!  

 
По отношение на всички други съставки с възможен риск „Not applicable“ („Не е 
приложимо“) означава, че съставката или не се съдържа в продукта, или 
се съдържа в продукта, но е с по-ниска от рисковата концентрация 

(съгласно правилата, описани в приложение I към настоящото Ръководство за 
потребителя). 
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Опцията „See attachment“ („Вж. приложения документ“) може да бъде 
използвана за отговор на определен въпрос само когато изискваната 
информация за съставката с възможен риск е посочена в 

приложения документ за качествения и количествения състав. 
 

Всички наименования на съставки се формулират при използването на 
наименования по INCI, при наличие на такива. 

 
Количества на всички съставки с възможен риск се изразяват в тегловни %. 
Символът „тегловен %“ не се посочва в полето за въвеждане на отговор.  

 
Моля, използвайте  английската система за обозначаване на числа.  

Пример: 0.3, а не 0,3. 
 

 
 
2/ Ако отговорното лице отговори „no“ („не“), то ще бъде помолено да въведе 
съставките и съответните граници на концентрация една по една, в низходящ ред 
на тяхната концентрация в продукта. С цел улесняване на въвеждането на 
наименования на съставки е създадена връзка към CosIng за извличане на 
информацията. Отговорното лице може също така да въведе от клавиатурата 
наименование на съставка, ако наименованието не е включено в CosIng.  
 
 

 
 
 
Отговорното лице следва също така да посочи в предназначеното за целта поле 
всякаква друга информация за продукта, която би била от значение за 
токсикологичните центрове (като използва само английски език). Такава 
допълнителна информация се отнася по-специално до допълнителната 
информация с цел идентифициране на продукта или оценка на произтичащия от 
него риск в случай на отравяне (напр. цвят, вкус, миризма и всякаква друга 
информация, която да улесни токсикологичните центрове при оценката на даден 
случай).  
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II.2.2.3 Раздел „Original labelling & original packaging“ („Оригинален етикет и 
оригинална опаковка“)  
В този раздел отговорното лице трябва да приложи оригиналния етикет и 
снимка на оригиналната опаковка (ако е достатъчно ясна). Допустими са само 
PDF, JPG или JPEG формати. 
 
„Оригинален“ означава съответстващ на първото пускане на пазара в ЕС. 
 
Оригиналният етикет и снимката на оригиналната опаковка (ако е достатъчно ясна) 
трябва да бъдат предоставени задължително най-късно когато продуктът бъде 
пуснат на пазара. 
 
Възможно е възникването на различни ситуации: 

Пример 1: еднокомпонентен продукт без никаква вторична опаковка (например 
една самостоятелна бутилка шампоан) 

 → Трябва да бъдат предоставени оригиналният етикет на бутилката и, ако е 
достатъчно ясна, снимката на бутилката. 

Пример 2: продукт с единствен компонент с вторична опаковка (например бутилка 
шампоан, поставена в кутия) 

→ Трябва да бъдат предоставени оригиналният етикет на кутията (външната 
опаковка) и, ако е достатъчно ясна, снимка на кутията.  

→ По избор могат да бъдат предоставени и оригиналният етикет и снимката на 
бутилката.  

Пример 3: продукт с множество компоненти (например комплект, състоящ се от три 
бутилки) 

→ Трябва да бъдат предоставени оригиналният етикет на комплекта и, ако е 
достатъчно ясна, снимката на комплекта.  

→ По избор към нотификацията на компонентно ниво могат да бъдат добавени и 
оригиналните етикети на всяка бутилка и снимките на всяка бутилка. 

 

  Важна забележка   
 

Етикетът включва всякакъв текст, символи, картинки и др. (например художествено 
оформление). Той обхваща по-специално всички задължителни елементи, посочени 
в член 19 от Регламент (ЕО) № 1223/2009. В случаите, когато в съответствие с член 

19, параграф 2 определена задължителна информация е посочена в приложена 
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или закрепена листовка, етикет, стикер или картичка, съответната листовка, етикет, 
стикер или картичка също се включва в нотификацията. 

Ако нотификацията обхваща няколко размера на опаковки или няколко нюанса, към 
нотификацията се прилага най-четливият оригинален етикет и най-четливата 

оригинална опаковка, обикновено опаковката с най-голям размер. 

 

 
 

 
 
За да добави изображение на оригиналния етикет или снимка на оригиналната 
опаковка, отговорното лице трябва да натисне бутона  

 (Добавяне на документ).  
 
 
 
Ще бъде изведен прозорец за качване на документите.  
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След това отговорното лице трябва да натисне бутона 

 (Запаметяване като чернова), за да 

приложи документа към нотификацията, или бутона  (Отмяна).  
 

Бутонът  предоставя възможност за добавяне на повече от един документ. 
 
Отговорното лице може да разгледа документите, които е приложило, чрез 
натискане на бутона за преглед  или да ги изтрие, като натисне бутона за 
изтриване. 

 

  Важна забележка   
Размерът на всички приложени документи (етикет, снимка на опаковката, документ 

за състава) не може да превишава 2 MB. 

 

  Важна забележка   
Информацията от етикета може да бъде предоставена и чрез използване на полето 
за въвеждане на свободен текст. Въпреки това тази възможност е ограничена до 
много специфични случаи, при които етикетът се състои изключително от текст. 
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II.3 НОТИФИКАЦИИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 13, ПАРАГРАФИ 1 и 2 — ПРОДУКТ С 
МНОЖЕСТВО КОМПОНЕНТИ 
 
Нотификацията, свързана с продукти, които са съставени от няколко компонента (например 
комплекти от продукти за боядисване на косата, комплекти от продукти за гримиране), които 
не се търгуват отделно, ще се различава от нотификацията за еднокомпонентен продукт. 
 

  Важна забележка  
 

Понятието продукт с единствен компонент или мултикомпонентен продукт не е свързан с 
факта, че даден продукт съдържа няколко съставки/вещества в състава си.  

 
Забележка: Комплектите от продукти не подлежат на нотифициране като продукти с 
множество компоненти, ако всички компоненти на комплекта са нотифицирани поотделно. 
 
За да създаде нотификация за продукт с множество компоненти, отговорното лице трябва 
да избере опцията „Notify a multi-component product“ („Нотифициране на продукт с 
множество компоненти“) в секцията „Products“ („Продукти“). 
 

 
 
Ще бъде изведена общата форма за нотификация на този продукт с множество компоненти. 
 
Съществуват три различни секции, едната от тях озаглавена „General information“ („Обща 
информация“), а другите две — „Component“ („Компонент“). 
 

 
 
Секцията „General information“ („Обща информация“) позволява на отговорното лице да 
въведе обща информация за продукта (например принадлежности, комплект и др.) (за 
повече информация вж. раздел II.2.1).  
CPNP ще зададе допълнителен въпрос за pH. По-специално, CPNP ще зададе въпроса 
дали компонентите на продукта са предназначени да бъдат смесени. 
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Ако отговорното лице отговори „yes“ („да“), CPNP ще зададе въпросa дали продуктът 
представлява боя за коса. 
 

 
 
Ако отговорното лице отговори „No“ („Не“), CPNP ще зададе въпроса дали стойността на 
pH е по-ниска от 3 или по-висока от 10. 
 

 
 
Ако отговорното лице отговори „Yes“ („Да“), CPNP ще изиска да се посочи равнището на 
pH. Равнището на pH не може да превишава 1 pH единица. 
 

 
 
Ако отговорното лице посочи, че продуктът представлява боя за коса, CPNP автоматично 
ще изиска да се посочи равнището на pH. Равнището на pH не може да превишава 1 pH 
единица. 
 

 
 
 
Секциите, озаглавени „Component“ („Компонент“), ще позволят на отговорното лице да 
въведе информацията за всеки от компонентите поотделно (за повече информация вж. 
раздел II.2.2). 
 

  Важна забележка   
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Наименованието на компонента е ключов елемент от нотификацията, тъй като 
то би могло да се използва от компетентните органи или от токсикологичните центрове за 

търсенето на определен компонент в базата данни. 
 

Наименованието на компонента трябва да бъде достатъчно подробно, за да позволи 
неговото конкретно идентифициране. 

 
Единствено в случаите, когато компонентът няма наименование (например определени 
компоненти от комплекти от продукти за гримиране), под „наименование на компонент“ се 
разбира описанието на компонента, което позволява неговото конкретно идентифициране. 

 
 
По подразбиране се извеждат две секции за компоненти, но чрез натискане на бутона  

 (Добавяне на документ) към нотификацията може да 
бъде добавена нова секция/секции за компоненти. 
 
Потребителят разполага със следните възможности: 
 

 (Запаметяване като чернова): Нотификацията се 
съхранява като проект, но не се нотифицира.  
Нотификацията може да бъде запаметена като чернова без да са попълнени всички 
необходими полета. За съхраняването на нотификацията като проект е необходимо 
попълването най-малко на наименованието на продукта/компонента и на съответния език 
(тези полета са отбелязани със символа „**“). 

 

 (Нотифициране): Нотификацията е завършена и ще бъде 
предоставена на токсикологични центрове и на компетентните органи. След това тази 
нотификация вече не може да се заличи от системата. Ще бъде възможно само 
извършването на актуализации или поправки. 
Нотификацията може да бъде нотифицирана само след попълването на всички 
задължителни полета, отбелязани със символа „*“.  
Ако липсва някаква задължителна информация, системата няма да приеме нотификацията 
и ще изведе предупредително съобщение, в която се посочва броят на непопълнените 
полета. Системата ще посочи секцията/секциите, в които липсва информация, и ще изведе 
съобщението „this field is required“ („това поле е необходимо“) до полето/полетата, които 
трябва да бъдат попълнени. 
 

 (Отмяна): Текущата операция се прекратява.  
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II.4 НОТИФИКАЦИИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 13, ПАРАГРАФ 3 — ДИСТРИБУЦИЯ 
 
Дистрибутор, който предоставя козметичен продукт в държава членка, който вече е пуснат 
на пазара на друга държава членка, и по своя собствена инициатива превежда съответните 
елементи от етикета на този продукт с оглед спазване на националното законодателство, 
трябва да нотифицира определена информация в CPNP. 
 
За да въведе нотификация за дистрибуция, дистрибуторът трябва да избере опцията 
„notify a product“ („нотифициране на продукт“) от секцията „Distributors“ 
(„Дистрибутори“). 
 
 

 
 
Стъпка 1 — CPNP първо ще изиска дистрибуторът да посочи името на отговорното лице 
за продукта, който дистрибуторът желае да разпространява. 
 

 
 
Стъпка 2 — Въз основа на информацията, въведена от дистрибутора, CPNP ще изведе 
ограничен списък с резултати на съответстващи имена на отговорни лица.  
Дистрибуторът трябва да избере един от предложените резултати. След това системата ще 
изведе (в режим „само за четене“) адреса, съответстващ на избраното отговорно лице.  
 
Стъпка 3 — След това CPNP ще изиска дистрибуторът да въведе наименованието на 
продукта в държавата членка на изпращане. Държавата членка на изпращане е държавата, 
където отговорното лице е пуснало продукта на пазара.   
Въз основа на информацията, въведена от дистрибутора, CPNP ще изведе ограничен 
списък с резултати на съответстващите наименования на продукти. 
Дистрибуторът трябва да избере един от предложените резултати. 
 

 
 
Стъпка 4 — CPNP ще изведе (в режим „само за четене“) категорията козметичен продукт, 
съответстваща на този продукт в CPNP. 
 
Стъпка 5 — CPNP ще изиска дистрибуторът да избере от падащото меню държавата 
членка, в която предоставя продукта. Държавата членка, в която се предоствя продукта, е 
държавата членка, в която дистрибуторът пуска продукта на пазара.  
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Дистрибуторът трябва да въведе наименованието на продукта в държавите членки, в които 
дистрибуторът предоставя продукта, и да избере съответния език от падащото меню. 
 

 
 
Стъпка 6 — Ако продуктът е многокомпонентен, дистрибуторът трябва да въведе 
наименованието на компонента в държавите членки, в които дистрибуторът предоставя 
продукта, и да избере съответния език от падащото меню. Ако продуктът се разпространява 
в повече от една държава, в системата е предвидена опция по държави. Дистрибуторът 
натиска бутона „Add country“ (Добавяне на държава), за да въведе преводите по държави. 
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В долната дясна част на екрана са разположени три бутона. 
 
Ако дистрибуторът иска да съхрани нотификацията като проект, той трябва да натисне 

бутона  (Запаметяване като чернова). 
Ако дистрибуторът иска да прекрати текущата операция, той трябва да натисне бутона 

 (Отмяна). 
 
Когато информацията относно нотификацията за дистрибуция бъде изцяло попълнена, 

дистрибуторът може да натисне бутона  (Нотифициране). 
Информацията ще бъде предоставена на компетентните органи и токсикологичните 
центрове. Тя ще бъде свързана с първоначалната нотификация за разпространявания 
продукт. След това тази нотификация вече не може да се заличава от системата. Ще бъде 
възможно само извършването на актуализации. 
 

II.5 ИНСТРУМЕНТИ ЗА ТЪРСЕНЕ  

II.5.1 Обикновено търсене  
 
Опцията „Simple search“ („Обикновено търсене“) е предназначена за отговорните 
лица, компетентните органи и токсикологичните центрове. 
 
Тя позволява на тези потребители да извършват бързо търсене на нотификации в базата 
данни, като използват ключови думи. С оглед да се ограничи обемът на извежданите като 
резултат данни трябва да бъдат въведени най-малко три символа, като броят на 
резултатите е ограничен до 100.  

 
 

Данните, достъпни като резултат от обикновеното търсене, зависят от потребителския 
профил: 
 
- Отговорното лице може да търси само въведени в системата нотификации от него (или от 
потребители, действащи от негово име). Отговорно лице, което е предоставило достъп на 
няколко потребители да действат от негово име, може да разглежда всички нотификации, 
въведени от тези потребители. Отговорното лице може да търси проекти и подадени 
нотификации. 
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- Компетентните органи и токсикологичните центрове могат да търсят всички подадени 
нотификации, съдържащи се в системата. Проектите на нотификации не са достъпни за 
компетентните органи и токсикологични центрове. 
 
Опцията „Simple search“ („Обикновено търсене“) извършва търсене по наименование 
на продукт, наименование на компонент, име на отговорно лице, име на дистрибутор (само 
за компетентни органи и токсикологични центрове), категория (ниво 3), наименование на 
рецептура (само за отговорно лице и токсикологични центрове) и референтен номер по 
CPNP. 
 

 
 

II.5.2 Разширено търсене 
 
Опцията „Advanced search“ („Разширено търсене“) е предназначена за отговорните 
лица, компетентните органи и токсикологичните центрове. Броят на резултатите е 
ограничен до 100, за да няма отражение върху функционалността на системата.  
 
Разширеното търсене позволява на потребителите да търсят продукти в CPNP, като 
използват кумулативни критерии за търсене. 
 
Критериите за разширено търсене са разпределени в две различни секции.  
 

 
 
 

Секцията 
 
позволява на потребителите да извършват търсене по 

следните общоинформационни критерии за продукта: 
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Секцията 
 
позволява на потребителите да извършват търсене 

по следните критерии, свързани с категорията и рецептурата на продукта: 
 
 

 
 
Разположени в долната дясна част на екрана, бутоните 

 (Връщане към първоначалното 

състояние) и  (Търсене) позволяват или пренастройване на критериите за 
търсене, или започване на търсенето въз основа на зададените критерии за търсене. 
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В горната дясна част на екрана, извеждащ резултатите, са разположени две икони   и . 
Те позволяват списъкът на резултатите да бъде експортиран в PDF формат или XLS 
формат. 
 

II.5.3 Търсене относно дистрибуция 
 
Опцията „Distribution search“ („Търсене относно дистрибуция“) е предназначена 
само за дистрибуторите. 
 
Тя позволява на дистрибутора да търси направените от него нотификации. 
 
 

 
 
 
Този инструмент за търсене позволява на дистрибутора да извършва търсене по 
наименование на продукта в държавата членка, в която дистрибуторът е предоставил 
продукта, по държави членки, в които дистрибуторът е предоставил продукта, и по статус 
на нотификацията (т.е. проект или нотифицирана). 
 

 

 
В долната дясна част на екрана са разположени следните два бутона: 
 

 (Връщане към първоначалното 
състояние) за пренастройване на критериите за търсене.  
 

 (Търсене) за започване на търсенето. 
 

II.5.4 Търсене на организация 
 
Опцията „Organisation search“ („Търсене на организация“) е предназначена само за 
компетентните органи и за токсикологичните центрове. 
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Тя позволява на тези потребители да търсят дадена организция в CPNP по име или адрес 
(пощенски код или държава). След това тя позволява разглеждане на всички нотификации 
на тази организция. 
 

 
 

II.6 РАЗГЛЕЖДАНЕ, РЕДАКТИРАНЕ или ДУБЛИРАНЕ НА НОТИФИКАЦИИ 
СЪГЛАСНО ЧЛЕН 13, ПАРАГРАФИ 1 и 2 
 
След като бъде извършено обикновено или разширено търсене, CPNP ще изведе списък на 
резултатите. 
 

 
 
С цел скъсяване на списъка с резултатите може да се използва инструментът за 
филтриране „Search“ („Търсене“), намиращ се в горната дясна част на списъка с 
резултатите. 
 
Съществува възможност за извеждане на по-голям брой резултати в рамките на една 
страница, като от падащото меню се избере опцията „Show 10 – 25 – 50 or 100 
entries“ („Показване на 10 — 25 — 50 или 100 резултата“) на една страница. 
Максималният брой на резултатите е ограничен до 100. 
 
 
II.6.1 — Разглеждане на продукт  
 
Информацията, до която може да се получи достъп, зависи от потребителския профил: 
 
Отговорното лице и токсикологичните центрове могат да разглеждат цялата информация, 
посочена в нотификацията. 
 
Компетентните органи нямат достъп до информация, свързана с наименованието на 
рецептурата, номера на рамковата рецептура и информацията за качествения и 



 51

количествения състав, с изключение на информацията относно наличието на CMR 
вещества от категория 1А или 1B и на вещества под формата на наноматериали. 
 
При някои нотификации в списъка с резултатите може да се покаже символът  в колоната 
„product name“ („наименование на продукта“). Това означава, че оригиналният етикет (и 
снимката на опаковката, ако е достатъчно ясна) все още не са нотифицирани, което 
означава, че продуктът все още не е пуснат на пазара. 
 
След натискане на бутона   се извежда заглавно поле за справка: 
 

 
 
Заглавното поле предлага пряк достъп до важна информация за продукта: 
 
- наименованието на продукта; 
- наименованието на продукта на езика на интерфейса; 
- името на отговорното лице; 
- референтния номер по CPNP, т.е. референтния номер, зададен в CPNP за продукта; 
- номера на текущата версия (с който се обозначава версията на рецептурния състав, а не 
версията на масива от данни, вж. по-долу); 
- датата на първо нотифициране; 
- достъпа до предходните версии. 
 

II.6.1.1 Продукти с единствен компонент 
 
 

 

 
 
Секцията „General information“ („Обща информация“) извежда обща информация за 
продукта, например: 
 
- референтния номер по CPNP; 
- промишления референтен номер (само за вътрешна употреба за съответната 
промишленост); 
- версията на нотификацията; 
- обозначението на датата и часа на последната промяна; 
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- наименованието/наименованията на продукта/продуктите, нюанси (ако са 
приложими) и съответен език/езици, зададени от отговорното лице и от дистрибуторите; 
- информацията дали продуктът е специално предназначен за деца под тригодишна 
възраст; 
- координатите на отговорното лице (най-малко име и адрес); 
- координатите на лицето за контакт; 
- информацията дали продуктът е в готовност да бъде пуснат на пазара или вече е 
пуснат на пазара; 
- дали продуктът е внесен в Общността (и, в такъв случай, държавата на произход); 
- държавата членка, в която продуктът е пуснат за първи път на пазара. 
 
Секцията „Product details“ („Подробности за продукта“) показва информация за: 
 
- категорията на продукта; 
- физичното състояние на продукта; 
- специалния апликатор или опаковка (ако е приложимо); 
- информация за pH на продукта (ако е приложимо); 
- вида на нотификацията (т.е. предварително определени рамкови рецептури, точни 
концентрации или граници на концентрация); 
- информацията за съставките с възможен риск, които се съдържат в продукта 
(наименование и количество в тегловни %).  
Забележка: Ако се посочи „not applicable“ („не е приложимо“), значението се посочва в 
дясната колона, т.е. това означава, че съставката или „не се съдържа“ в продукта (в този 
случай се посочва „0 тегловни %“), или се съдържа, но е с по-ниска от рисковата 
концентрация (в този случай се посочва рисковата концентрация); 
- наименованието на рецептурата (и номера на рецептурата в случай на предварително 
определена рамкова рецептура); 
- електронна препратка към състава на продукта (предварително определена рамкова 
рецептура, точен състав или граници на състава); 
- информация за съдържащите се в продукта CMR вещества от категория 1А или 1B;  
- информация за вещества под формата на наноматериали, съдържащи се в продукта;  
- всякаква друга информация, която е от значение за токсикологичните центрове; 
- оригиналната опаковка на продукта (достъпна чрез натискане на бутона ); 
- оригиналния етикет на продукта (достъпен чрез натискане на бутона ); 
- оригиналния етикет на продукта (само в текстов вариант). 
 
Секцията „Previous version(s)“ („Предходна версия/версии“) посочва в скоби броя 
версии и извежда информация за тези различни версии на нотификацията (срок на 
валидност, вид на промяната (актуализиране или поправка) и причина за промяната (вж. 
раздел II.6.2). 
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Секцията „Distributed“ („Дистрибуция“) е достъпна единствено за компетентните 
органи и токсикологичните центрове. Тази секция показва информацията за контакт с 
дистрибуторите. 
 
В долната дясна част могат да се появят до четири бутона: 

 (PDF формат, Експортиране, Редактиране и 
Връщане).  
 

Бутонът  позволява на потребителя да създаде документ за нотификацията във 
формат PDF. 
 

Бутонът  позволява на потребителя да експортира нотификацията, като използва 
XML файлове. 
 
Бутонът  е достъпен само за отговорни лица. Той позволява на отговорното лице да 
редактира своята нотификация. 
 

Бутонът  позволява на потребителя да се върне към екрана за извършване на 
търсене. 
 

II.6.1.2 Продукти с множество компоненти 

 
 
 
 
При продуктите с множество компоненти наличните секции са малко по-различни. 
 
Секцията „General information“ („Обща информация“) извежда обща информация за 
продукта, например: 
 
- референтен номер по CPNP, т.е. референтния номер, зададен в CPNP за продукта; 
- промишления референтен номер, т.е. референтния номер, зададен от промишлеността 
(само за вътрешна употреба за съответната промишленост) 
- версията на нотификацията; 
- обозначението на датата и часа на последната промяна; 
- наименованието/наименованията на продукта/продуктите, нюанси (ако са 
приложими) и съответен език/езици, зададени от отговорното лице и от дистрибуторите; 
- информацията дали продуктът е специално предназначен за деца под тригодишна 
възраст; 
- координатите на отговорното лице (най-малко име и адрес); 
- координатите на лицето за контакт; 
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- информацията дали продуктът е в готовност да бъде пуснат на пазара или вече е 
пуснат на пазара; 
- дали продуктът е внесен в Общността (и, в такъв случай, държавата на произход); 
- държавата членка, в която продуктът е пуснат за първи път на пазара; 
- стойността на pH на смесения продукт (ако е уместно) 
- оригиналната опаковка на продукта (достъпна чрез натискане на бутона ); 
- оригиналния етикет на продукта (достъпен чрез натискане на бутона ); 
- оригиналния етикет на продукта (само в текстов вариант). 
 
Всяка секция/секции „Component“ („Компонент“) извежда информация за: 
 
- наименованието/наименованията на компонента/компонентите, нюанси (ако са 
приложими) и съответен език/езици, зададени от отговорното лице и от дистрибуторите, 
при наличие на такива; 
- категорията на компонента; 
- физичното състояние на компонента; 
- специалния апликатор или опаковка (ако е приложимо); 
- вида на нотификацията (т.е. предварително определени рамкови рецептури, точни 
концентрации или граници на концентрация); 
- информацията за съставките с възможен риск, които се съдържат в продукта 
(наименование и количество в тегловни %).  
Забележка: Ако се посочи „not applicable“ („не е приложимо“), значението се посочва в 
дясната колона, т.е. това означава, че съставката или „не се съдържа“ в продукта (в този 
случай се посочва „0 тегловни %“), или се съдържа, но е с по-ниска от рисковата 
концентрация (в този случай се посочва рисковата концентрация) 
- електронна препратка към състава на компонента (предварително определена рамкова 
рецептура, точен състав или граници на състава); 
- наименованието на рецептурата на компонента; 
- информация за съдържащите се в компонента CMR вещества от категория 1А или 1B; 
- информация за вещества под формата на наноматериали, съдържащи се в компонента; 
- друга информация, която е от значение за токсикологичните центрове; 
- по избор, оригиналната опаковка на компонента (достъпна чрез натискане на бутона ); 
- по избор, оригиналния етикет на компонента (достъпен чрез натискане на бутона ); 
- по избор, оригиналния етикет на компонента (само в текстов вариант). 
 
Секцията „Previous version(s)“ („Предходна версия/версии“) посочва в скоби броя 
версии и извежда информация за тези различни версии на нотификацията (дати на 
валидност, вид на промяната (актуализиране или поправка) и причина за промяната (вж. 
раздел II.6.2). 
 
Секцията „Distributed“ („Дистрибуция“) е достъпна единствено за компетентните 
органи и токсикологичните центрове. Тази секция показва информацията за контакт с 
дистрибуторите. 
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В долната дясна част могат да се появят до четири бутона: 

 (PDF формат, Експортиране, Редактиране и 
Връщане).  
 

Бутонът  позволява на потребителя да създаде за нотификацията документ във 
формат PDF. 
 

Бутонът  позволява на потребителя да експортира нотификацията, като използва 
XML файлове. 
 
Бутонът  е достъпен само за отговорни лица. Той позволява на отговорното лице да 
редактира своята нотификация. 
 

Бутонът  позволява на потребителя да се върне към екрана за извършване на 
търсене. 
 
 
II.6.2 — Редактиране на продукт  
 
Функцията „Edit product“ („Редактиране на продукт“) е достъпна само за отговорното 
лице. Тя позволява на отговорното лице да редактира нотификация, която преди това е 
въвело в системата.  
 
 

  Важна забележка   
 

В случай на промяна на информацията, посочена в член 13, параграфи 1, 3 и 4 от 
Регламент № 1223/2009, отговорното лице или дистрибуторът незабавно актуализира 

своята нотификация. 
 

 
Щом промяната/промените бъдат направени, системата ще изиска отговорното лице да 
посочи вида на промяната (актуализация или поправка) и променените елементи.  
 
 

  Важна забележка   
 

Важно е да се прави ясна разлика между актуализация и поправка. Това разграничение 
е особено важно по отношение на рецептурите. 
 
„Актуализация“ на рецептурата означава промяна на информация, която преди това е 
била валидна. Първоначалните данни са свързани с по-старата рецептура на продукта, 
докато актуализираният масив от данни се отнася за новата рецептура. Токсикологичните 
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центрове трябва да анализират и двете рецептури, ако не могат надеждно да преценят коя 
версия на рецептурата е приложима за даден случай на експозиция. 
„Поправка“ на рецептурата означава промяна на грешна или непълна продуктова 
информация, без да се променя (практическият) рецептурен състав. Токсикологичните 
центрове трябва да анализират единствено поправения масив от данни. 
 
 

 
Отговорното лице разполага с възможност да добави коментар (единствено на английски 
език) в полето за въвеждане на свободен текст, ако иска да предостави допълнителна 
информация за модификацията. 
 

Щом информацията бъде въведена, отговорното лице трябва да натисне бутона 
 

(Запаметяване)
, за да нотифицира промяната в системата. Тази промяна ще бъде 

предоставена на компетентните органи и токсикологичните центрове. 
 
 

  Важна забележка   
 

Нова версия на нотификация се създава единствено чрез актуализация (а не поправка) на 
рецептурата и/или на категорията. Всички други промени ще доведат до ново обозначение 
на часа за същата версия на нотификацията. 
 

Ако отговорното лице иска да отмени промяната, то трябва да натисне бутона 
 

(Отмяна)
.  

 
II.6.3 — Дублиране на продукт  
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Тази функция позволява на отговорното лице да дублира съществуваща нотификация.  
 
Тази функция е полезна в случаите, когато до голяма степен сходни продукти трябва да 
бъдат нотифицирани поотделно, тъй като така се избягва необходимостта от многократното 
въвеждане на цялата идентична информация.  
 
Системата дублира всички данни с изключение на отговорите на специфичните въпроси 
относно съставките с възможен риск, приложените етикети (и опаковки, ако е уместно) и 
отметката „Product ready to go on the market or already on the market“ („Продукт, който е готов 
за пускане на пазара, или вече е пуснат на пазара“). 
 

II.7 РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕДАКТИРАНЕ НА НОТИФИКАЦИИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 
13, ПАРАГРАФ 3  
 
Щом бъде извършено търсене на нотификации съгласно член 13, параграф 3, ще бъде 
изведен следният екран: 
 
 

 
 
Ако дистрибуторът иска да актуализира или да поправи някоя от изведените нотификации, 
той трябва да натисне бутона . 
 
След това CPNP ще изведе екрана за нотификации и дистрибуторът ще може да 
актуализира или да поправи подадената информация. 
 

Налични са два бутона:  (Нотифициране) — за нотифициране на 

промяната/поправката, или  (Отмяна) — за отменяне на операцията. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I: Правила за специфични съставки с възможен 
риск и/или за стойността на pH 
 
 
Правило 1 Етанол и/или изопропанол  
 
За всички продукти трябва да бъде определено тегловното процентно съдържание 
на етанол и/или изопропанол. 
Нотификацията трябва да бъде актуализирана, когато съдържанието на някоя от 
съставките или сумата на двете съставки се промени с повече от: 

- 5 %, ако предходно декларираната стойност е < 30 %. 
 
Примери:  Промяна на съдържанието на етанол от 20 % на 26 % представлява промяна 
на съдържанието на етанол в рецептурата с 6 %, поради което се налага актуализация на 
нотификацията. 
 
Промяна на съдържанието на етанол от 20 % на 23 % и на съдържанието на изопропанол 
от 20 % на 24 % представлява промяна на сумата на етанол и на изопропанол в 
рецептурата със 7 %, поради което се налага актуализация на нотификацията. 
 
- 10 %, ако предходно декларираната стойност е ≥ 30 %. 
Ако козметичният продукт не съдържа етанол или изопропанол, трябва да се избере 
опцията „not applicable“ („не е приложимо“). 
Забележка: стойностите на декларираните тегловни процентни съдържания могат да 
бъдат закръглени към най-близкото цяло число. 
Забележка: ако тегловното процентно съдържание е под 1 %, то може да бъде посочено 
като 1 %. 
 

Правило 2 Продукти против пърхот 
 
Трябва да се посочат наименованието по INCI и концентрацията на 
противопърхотния/те агент/и.  
Ако концентрацията на противопърхотния агент се промени с повече от 20 % от предходно 
декларираната стойност, нотификацията трябва да бъде актуализирана. 
 

Правило 3 Продукти против косопад 
 
Трябва да се посочат наименованието по INCI и концентрацията на агента/агентите 
против косопад.  
Ако концентрацията на агента против косопад се промени с повече от 20 % от предходно 
декларираната стойност, нотификацията трябва да бъде актуализирана. 
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Правило 4 Продукти за избелване на кожата, съдържащи агенти/и за 
антипигментация и/или за депигментация 

 
Трябва да се посочат наименованието по INCI и концентрацията на агента/агентите за 
антипигментация и депигментация.  
Ако концентрацията най-малко на един от агентите се промени с повече от 20 % от 
предходно декларираната стойност, нотификацията трябва да бъде актуализирана. 
Ако козметичният продукт не съдържа агент/и за антипигментация и депигментация, 
трябва да се избере опцията „not applicable“ („не е приложимо“). 

 
Правило 5 Химически ексфолианти, съдържащи химически 

ексфолиращ(и) агент(и) (например млечна киселина, гликолова 
киселина, салицилова киселина) 

 
Трябва да се посочат наименованието по INCI и концентрацията на химически 
ексфолиращ агент/и.  
Ако концентрацията се промени с повече от 20 % от предходно декларираната стойност, 
нотификацията трябва да бъде актуализирана. 
 

Правило 6 Продукти, съдържащи витамин А и негови производни 
(например ретинол, ретинилови естери) 

 
Трябва да бъде посочено точното съдържание на витамин А или на негови 
производни, ако нивото превишава 0.20 % (изчислено като ретинол) или ако 
количеството превишава 0.09 грама (изчислено като ретинол) за целия продукт.  
Ако концентрацията на витамин А или на негови производни се промени с повече от 20 % 
от предходно декларираната стойност, нотификацията трябва да бъде актуализирана. 
Ако нивото на витамин А или на негови производни не превишава 0.20 % (изчислено като 
ретинол) или ако количеството не превишава 0.09 грама (изчислено като ретинол), или 
ако продуктът не съдържа витамин А или негови производни, трябва да се избере 
опцията „not applicable“ („не е приложимо“). 
 

Правило 7 Продукти, съдържащи производни на ксантин (например 
кoфеин, теофилин, теобромин, растителни екстракти, 
съдържащи производни на ксантин, например 
екстракти/прахове от Paulinia cupana (гуарана)) 

 
Ако даден продукт съдържа повече от 0.5 % производни на ксантин, трябва да се 
посочат наименованието по INCI и концентрацията на производните.  
Ако концентрацията се промени с повече от 20 % от предходно декларираната 
стойност, нотификацията трябва да бъде актуализирана. 
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Ако козметичният продукт не съдържа или съдържа под 0.5 % производни на ксантин, 
трябва да се избере опцията „not applicable“ („не е приложимо“). 
 

Правило 8 Продукти, съдържащи катионни повърхностноактивни 
вещества с три или четири вериги или групи с дължина под 
C12 (включително прави, разклонени, циклични и ароматни 
групи) 

 
Трябва да се посочат наименованието по INCI и концентрацията на тези катионни 
повърхностноактивни вещества с две или повече вериги с дължина под C12, ако 
повърхностноактивното вещество не се използва като консервант.  
 
Ако концентрацията се промени с повече от 20 % от предходно декларираната 
стойност, нотификацията трябва да бъде актуализирана. 
 
По-долу са посочени някои типични примери за катионни повърхностноактивни вещества, 
обхванати от това правило:  
 
• бехеналкониев хлорид 
• бехентримониев хлорид  
• цетримониев хлорид 
• додецилбензилтримониев хлорид. 
 
Ако продуктът не съдържа катионни повърхностноактивни вещества, трябва да се 
избере опцията „not applicable“ („не е приложимо“). 
 
Правило 9 Продукти, съдържащи пропеленти 
 
Трябва да се посочат наименованието по INCI и концентрацията на всеки пропелент.  
 
Ако някоя от тези концентрации се промени с повече от 20 % от предходно декларираната 
стойност, нотификацията трябва да бъде актуализирана. 
 
Ако продуктът не съдържа пропеленти, трябва да се избере опцията „not applicable“ („не 
е приложимо“). 
 
Това правило се отнася за аерозолни спрейове и всякакви други продукти под формата на 
аерозолни спрейове. 
 
Други продукти могат са под формата на херметизирана опаковка, които при използване не 
образуват аерозолни спрейове. Това следва да се обозначи като „съд под налягане —
 неарозолен продукт“ в полето за „специален апликатор“. В този случай за продукта може 
да се избере приложимата рамкова рецептура, дори ако не са конкретно споменати 
пропеленти.  
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Правило 10 Продукти, които съдържат или отделят водороден 
пероксид 

 
Трябва да се посочат концентрацията на водороден пероксид и/или наименованието 
по INCI и концентрацията на съединенията, отделящи водороден пероксид.  
Ако концентрацията се промени с повече от 20 % от предходно декларираната стойност, 
нотификацията трябва да бъде актуализирана. 
Ако продуктът не съдържа водороден пероксид и съединения, отделящи водороден 
пероксид, трябва да се избере опцията „not applicable“ („не е приложимо“).  
Това правило се отнася за продукти за боядисване на косата, продукти за изрусяване на 
косата, продукти за трайно къдрене и продукти за изправяне на косата. 
 

Правило 11 Продукти, съдържащи редуциращи агенти 
 
Трябва да се посочат наименованието по INCI и концентрацията на всеки редуциращ 
агент.  
Ако някоя от тези концентрации се промени с повече от 20 % от предходно декларираната 
стойност, нотификацията трябва да бъде актуализирана. 
Това правило се отнася за депилатоари, бои за коса, продукти за премахване на боя и 
продукти за трайно къдрене. 
Примери за най-често използвани редуциращи агенти са:  

• тиоглицерин 
• тиогликолова киселина и нейните соли (амониев тиогликолат, етаноламин 
тиогликолат)  
• амониев тиолактат   
• цистеин HCl 
• натриев сулфит 
• натриев метабисулфит 
• натриев хидроксиметан сулфонат 
• натриев бисулфит 
• алкални и алкалоземни сулфиди. 
Ако продуктът не съдържа редуциращ агент/и, трябва да се избере опцията „not 
applicable“ („не е приложимо“). 
 

Правило 12 Продукти, съдържащи персулфати 
 
Трябва да се посочат наименованието по INCI и концентрацията на всеки персулфат.  
Ако някоя от тези концентрации се промени с повече от 20 % от предходно декларираната 
стойност, нотификацията трябва да бъде актуализирана. 
Ако продуктът не съдържа персулфат/и, трябва да се избере опцията „not applicable“ 
(„не е приложимо“). 
 
Правило 13 Продукти, съдържащи агенти за изправяне на косата  
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Трябва да се посочат наименованието по INCI и концентрацията на агентите за 
изправяне на косата. 
Ако някоя от тези концентрации се промени с повече от 20 % от предходно декларираната 
стойност, нотификацията трябва да бъде актуализирана. 
Пример за най-често използвани агенти за изправяне на косата:  

• натриев хидроксид, калиев хидроксид, литиев хидроксид 
• калиев цитрат 
• калциев хидроксид 
• гуанидинов карбонат  
• редуциращи агенти: 
o амониев тиогликолат 
o амониев тиолактат 
o цистеин HCl 
o етаноламин тиогликолат. 
 

Правило 14 Соли/кубчета за вана, съдържащи неорганични натриеви 
соли 

 
Трябва да се посочи общата концентрация на натриевите соли.  
Ако общата концентрация на неорганични натриеви соли се промени с повече от 20 % от 
предходно декларираната стойност, нотификацията трябва да бъде актуализирана. 
 

Правило 15 Пасти за зъби и продукти за грижа на устната кухина, 
съдържащи флуоридни съединения 

 
Трябва да се посочи концентрацията на флуоридни съединения (изчислена като 
флуор).  
Ако концентрация на флуор се промени с повече от 20 % от предходно декларираната 
стойност, нотификацията трябва да бъде актуализирана. 
Ако продуктът не съдържа флуоридни съединения, трябва да се избере опцията „not 
applicable“ („не е приложимо“). 
 

Правило 16 Продукти с pH под 3 или над 10 и pH на продукти за 
боядисване на косата 

 
 Стойността на pH на еднокомпонентни продукти или на отделни компоненти (с 

изключение на бои за коса) трябва да се посочи в полето за въвеждане на pH, ако е по-
ниска от 3 или по-висока от 10.  
 

 В случай на многокомпонентни продукти (с изключение на бои за коса), които се 
смесват преди употреба, стойността на pH на смесения продукт трябва да се посочи в 
съответното поле за въвеждане на pH, ако е по-ниска от 3 или по-висока от 10.  
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 Отчита се фактът, че разликата в пропорциите на смесване на компонентите 
(например с оглед получаване на различни концентрации) може да доведе до вариации на 
pH. В случай че точната стойност на pH за смесения продукт не може да бъде определена, 
стойността на pH може да бъде изразена като диапазон от не повече от една единица 
(например 9.5—10.5). 
 

 В случай на еднокомпонентни или многокомпонентни бои за коса стойността на 
pH винаги трябва да се посочва, дори и ако е в интервала от pH 3 до pH 10.  

 При все това, предвид факта, че стойността на pH варира за различните цветови 
нюанси на един и същи продукт, посочването на точна стойност на pH би могло да е 
неуместно. За тези продукти стойността на pH на компонентите и на смесените продукти 
може да се изрази като диапазон от не повече от една единица (например 8.5—9.5). 

Във всички посочени по-горе случаи се изисква актуализация на нотификацията, когато 
предходно декларираната стойност на pH се промени с повече от 0.5.  
 

За всеки продукт или компонент с pH над 10 трябва да бъдат посочени 
наименованието по INCI и концентрацията на всеки алкален агент и, ако е приложимо, 
вещество, способстващо за освобождаването на амониев хидроксид.  

Ако някоя от тези концентрации се промени с повече от 20 % от предходно декларираната 
стойност, нотификацията трябва да бъде актуализирана. 
Примери за най-често използвани алкални агенти:  

• натриев/калиев хидроксид  
• натриев/калиев карбонат 
• натриев/калиев метасиликат 
• калциев оксид 
• амониев хидроксид 
• етаноламин. 
 
Типично вещество, способстващо за освобождаването на амониев хидроксид е: 

• амониев хлорид. 
 

Правило 17 Продукти, съдържащи етерични масла, камфор, ментол 
или евкалиптол 

 
С изключение на парфюмите и някои други ограничени категории продукти, когато 
даден производител въвежда в рецептурния състав етерични масла, камфор, ментол 
или евкалиптол с общо съдържание над 0.5 %, трябва да се посочи тяхната точна 
обща концентрация.  
Ако продуктът не съдържа етерични масла, камфор, ментол или евкалиптол или ако 
общото съдържание на етерични масла, камфор, ментол и евкалиптол не превишава 
0.5 %, трябва да се избере опцията „not applicable“ („не е приложимо“). 
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За всяко съдържание на етерично масло и камфор, ментол или евкалиптол над 0.5 % 
(0.15 % за камфор) производителят трябва да посочи наименованието и количеството 
на това етерично масло/производно на етерично масло.  
Ако продуктът не съдържа отделни етерични масла, камфор, ментол или евкалиптол 
със съдържание над 0.5 % (0.15 % за камфор), трябва да се избере опцията „not 
applicable“ („не е приложимо“). 
 
Ако концентрацията се промени с повече от 20 % от предходно декларираната 
стойност, нотификацията трябва да бъде актуализирана. 
 

Правило 18 Други съставки  
 
В допълнение към посочените по-горе правила, някои европейски токсикологични центрове 
са идентифицирали определен брой вещества, които пораждат особено безпокойство от 
гледна точка на тежки токсикологични непредвидени случаи. 
 
Трябва да се посочи концентрацията на която и да е от тези съставки в рецептурата, 
превишаваща определената прагова стойност. Концентрацията трябва да се посочва 
винаги, когато не е определена прагова стойност. 
 
Ако концентрацията се промени с повече от 20 % от предходно декларираната стойност, 
нотификацията трябва да бъде актуализирана: 
 
Гликоли и гликолови етери 
 
БУТЕТ-2 АЦЕТАТ (над 1 %) 

БУТОКСИДИГЛИКОЛ (над 1 %) 
БУТОКСИЕТАНОЛ (над 1 %) 
БУТОКСИЕТИЛ АЦЕТАТ (над 1 %) 
ДИЕТОКСИДИГЛИКОЛ (над 1 %) 
ДИПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ (над 10 %) 
ДИПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ ДИМЕТИЛ ЕТЕР (над 10 %) 
ДИПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ ИЗОБОРНИЛ ЕТЕР (над 10 %) 
ЕТОКСИДИГЛИКОЛ (над 1 %) 
ЕТОКСИДИГЛИКОЛ АЦЕТАТ (над 1 %) 
ГЛИКОЛ (над 1 %) 
ГЛИКОЛОВИ ЕТЕРИ (които не са полимери) (над 1 %) 
МЕТОКСИИЗОПРОПАНОЛ (над 10 %) 
МЕТОКСИИЗОПРОПИЛ АЦЕТАТ (над 10 %) 
ППГ-2 МЕТИЛ ЕТЕР (над 10 %) 
ППГ-2 МЕТИЛ ЕТЕР АЦЕТАТ (над 10 %) 
ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ (над 10 %) 
ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ БУТИЛ ЕТЕР (над 10 %) 
 
Въглеводородни разтворители 
 
ЦИКЛОХЕКСАН (над 5 %) 
ХИДРОГЕНИРАН ДИДОДЕЦЕН (над 5 %) 
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ИЗОПЕНТАН (над 5 %) 
ПЕНТАН (над 5 %) 
ТОЛУЕН (над 5 %) 
ТЕРПЕНТИН (над 5 %) 
 
Алкохоли, различни от етанол и изопропанол 
 
 
БЕНЗИЛ АЛКОХОЛ (над 1 %) 
ФУРФУРИЛ АЛКОХОЛ (над 1 %) 
ХЕКСИЛ АЛКОХОЛ (над 5 %) 
N-БУТИЛ АЛКОХОЛ (над 1 %) 
ПРОПИЛ АЛКОХОЛ (над 1 %) 
T-БУТИЛ АЛКОХОЛ (над 1 %) 
 
Други 
 
АЦЕТОН (над 5 %) 
БЕНЗИЛ БЕНЗОАТ (над 1 %) 
БРУЦИН СУЛФАТ 
БУТИЛ АЦЕТАТ (над 1 %) 
БУТИРОЛАКТОН (над 0.1 %) 
БУТОКСИЕТИЛ АЦЕТАТ (над 1 %) 
ХЛОРОПЛАТИНОВА КИСЕЛИНА (над 0.1 %) 
МЕДЕН СУЛФАТ (над 0.1 %) 
ЦИКЛОХЕКСАНОН (над 5 %) 
ДИМЕТИЛТОЛИЛАМИН (над 0.1 %) 
ЕТИЛ АЦЕТАТ (над 1 %) 
ЕТИЛ ЕТЕР (над 5 %) 
ФОРМАЛДЕХИД (над 0.2 %) 
ХИДРОКСИЛАМИН HCL; ХИДРОКСИЛАМИН СУЛФАТ (над 1 %) 
MЕТАКРЕЗОЛ, OРТОКРЕЗОЛ, ПАРАКРЕЗОЛ И ТРИКРЕЗОЛ (над 0.1 %) 
МЕТИЛ ЕТИЛ КЕТОН (над 5 %) 
МЕТИЛ АЦЕТАТ (над 0.1 %) 
МЕТИЛ ПИРОЛИДОН (над 5 %) 
МЕТИЛ ИЗОБУТИЛ КЕТОН (над 5 %) 
КАЛИЕВ ХЛОРАТ (над 0.1 %) 
НАТРИЕВ ХЛОРАТ (над 0.1 %) 
ТРИЕТИЛ ФОСФАТ (над 0.1 %)  
 
Потребителят следва също така да посочи в предназначеното за целта поле всякаква друга 
информация за продукта, която би била от значение за токсикологичните центрове или 
подобни заведения, когато такива центрове или заведения са създадени от държави членки 
(като използва само английски език). 
 
 
Забележка: Рамковите рецептури, съдържащи „AQUA“, обхващат също така продукти, в 
които водата се добавя не като съставка, а косвено чрез водни растителни екстракти, 
плодови сокове и др.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II: Рамкови рецептури 
 
 

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАМКОВАТА РЕЦЕПТУРА 
НОМЕР НА 
РАМКОВА 
РЕЦЕПТУРА 

   

 

Индикатив
но 
физично 
състояние5 

2011 Г. 

1.  КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ЗА КОЖАТА   

   

КРЕМ, ЛОСИОН, ГЕЛ ЗА КОЖА  3 / 4 1.1 

КРЕМ, ЛОСИОН, ГЕЛ ЗА КОЖА – С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА СИЛИКОНИ 3 / 4 1.2 

КРЕМ, ЛОСИОН, ГЕЛ ЗА КОЖА - С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЛАГОЗАДЪРЖАЩИ 
ВЕЩЕСТВА 3 / 4 1.3 

КРЕМ, ЛОСИОН, ГЕЛ ЗА КОЖА - С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЪЛНИТЕЛИ 3 / 4 1.4 

КРЕМ, ЛОСИОН, ГЕЛ ЗА КОЖА - С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МАСТНИ 
СЪЕДИНЕНИЯ  3 / 4 1.5 

КРЕМ, ЛОСИОН, ГЕЛ ЗА КОЖА - С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА UV-ФИЛТРИ 3 / 4 1.6 

                                                 
5 Физично състояние: 
 
1) твърдо / компактна пудра  
2) некомпактна пудра 
3) крем / паста / гел 
4) течност 
5) пяна 
6) спрей 
7) друго 
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КРЕМ, ЛОСИОН, ГЕЛ ЗА КОЖА – С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАРФЮМ 3 / 4 1.7 

КРЕМ НА ОСНОВАТА НА ЦИНКОВ ОКСИД 3 1.8 

ГЕЛ ЗА КОЖА (НА ВОДНО-СПИРТНА ОСНОВА) 3 / 4 1.9 

МАСЛО ЗА КОЖА 1 / 4 1.10 

ТОНИК, ТОАЛЕТНА ВОДА 4 1.12 

ХИМИЧЕСКИ ЕКСФОЛИАНТИ 3 / 4 1.13 

КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ЗА КОЖА  (НА СИЛИКОНОВА ОСНОВА) 3 / 4 1.14 

ВАЗЕЛИН 3 1.15 

ТАЛКОВА ПУДРА (НЕКОМПАКТНА ИЛИ КОМПАКТНА) 1 / 2 1.16 

КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ЗА УСТНИТЕ (ЧЕРВИЛО, КРЕМ, ГЕЛ) 1 / 3 1.17 

   

2.  КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КОЖАТА   

   

ПЕНИТЕЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КОЖАТА1 3 / 4 2.1 

ПЕНИТЕЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КОЖАТА — С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МАСЛА 
И/ИЛИ ВЛАГОЗАДЪРЖАЩИ ВЕЩЕСТВА 3 / 4 2.2 

ПРОДУКТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРИМ — ПОЧИСТВАЩИ СРЕДСТВА БЕЗ ПЕНИТЕЛ 
(ВКЛЮЧИТЕЛНО ДВУФАЗНИ ПРОДУКТИ) 3 / 4 2.3 

ПРОДУКТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРИМ — ПОЧИСТВАЩИ СРЕДСТВА БЕЗ ПЕНИТЕЛ 
НА МАСЛЕНА ОСНОВА 3 / 4 2.4 

ПОЧИСТВАЩ ГЕЛ С МЕКО ДЕЙСТВИЕ 3 / 4 2.5 

КРЕМ, ЛОСИОН, СКРАБ, ГЕЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КОЖАТА 3 / 4 2.6 
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СКРАБ ЗА ТЯЛО (ГЕЛ, КРЕМ) 3 2.7 

ТОАЛЕТЕН САПУН 1 2.8 

ТЕЧЕН САПУН 3 / 4 2.9 

ГЕЛ, КРЕМ, МЛЯКО, ПАСТА ЗА ВАНА И ДУШ 3 / 4 2.10 

ЛЕКО ПЕНЕЩ СЕ КРЕМ, МЛЯКО ЗА ДУШ 3 / 4 2.11 

СОЛИ/КУБЧЕТА ЗА ВАНА 1 2.12 

МАСЛО ЗА ВАНА И ДУШ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПЕРЛИ ЗА ВАНА) 1 / 3 / 4 2.13 

ПРОДУКТИ ЗА ВАНА ЗА КРАКАТА 3 / 4 2.14 

   

3.  КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ЗА ОБЕЗКОСМЯВАНЕ   

   

ХИМИЧЕСКИ ДЕПИЛАТОАР — КРЕМ, ГЕЛ 3 3.1 

ВОСЪК ЗА МЕХАНИЧНА ДЕПИЛАЦИЯ — НА ОСНОВАТА НА СМОЛА 
3 3.2 

ВОСЪК ЗА МЕХАНИЧНА ДЕПИЛАЦИЯ — НА ОСНОВАТА НА ЗАХАР 
3 3.3 

   

4.  КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ЗА ИЗСВЕТЛЯВАНЕ НА КОСМИ ПО ТЯЛОТО   

   

ПРОДУКТ ЗА ИЗСВЕТЛЯВАНЕ НА КОСМИ ПО ТЯЛОТО 3 / 4 4.1 
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5.  КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ЗА КОРИГИРАНЕ НА ТЕЛЕСНА МИРИЗМА 
И/ИЛИ ИЗПОТЯВАНЕ   

   

АЕРОЗОЛЕН СПРЕЙ ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ (СЪС СОЛИ ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ) 6 5.1 

ДЕЗОДОРИРАЩ АЕРОЗОЛЕН СПРЕЙ (БЕЗ СОЛИ ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ) 6 5.2 

РОЛ-ОН ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ (СЪС СОЛИ ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ) 3 / 4 5.3 

ДЕЗОДОРИРАЩ РОЛ-ОН (БЕЗ СОЛИ ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ) 3 / 4 5.4 

ЩИФТ ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ (СЪС СОЛИ ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ) 1 5.5 

ДЕЗОДОРИРАЩ ЩИФТ(БЕЗ СОЛИ ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ) 1 5.6 

ТЕЧЕН ПРОДУКТ ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ В ОПАКОВКА ЗА ИЗСТИСКВАНЕ ИЛИ СЪС 
СПРЕЙ-ПОМПА 4 / 6 5.7 

ТЕЧЕН ДЕЗОДОРАНТ В ОПАКОВКА С ИЗСТИСКВАНЕ ИЛИ СЪС СПРЕЙ-ПОМПА 4 / 6 5.8 

КРЕМ ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ 3 5.9 

   

6.  ПРОДУКТИ ЗА БРЪСНЕНЕ   

   

КРЕМ ЗА БРЪСНЕНЕ  3 6.1 

КРЕМ ЗА БРЪСНЕНЕ ЗА НАНАСЯНЕ БЕЗ ЧЕТКА 3 6.2 

ГЕЛ ЗА БРЪСНЕНЕ 3 / 4 6.3 

ГЕЛ ЗА БРЪСНЕНЕ (С ПОСЛЕДВАЩО РАЗПЕНВАНЕ) 3 / 4 / 5 6.4 

ПЯНА ЗА БРЪСНЕНЕ В АЕРОЗОЛНА ОПАКОВКА 5 6.5 
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САПУН/ЩИФТ ЗА БРЪСНЕНЕ 1 6.6 

БАЛСАМ ЗА СЛЕД БРЪСНЕНЕ 3 / 4 6.7 

ЛОСИОН ЗА СЛЕД БРЪСНЕНЕ 4 6.8 

   

7.  ПРОДУКТИ ЗА ГРИМИРАНЕ   

   

ОСНОВА И РУЖ (ТЕЧНОСТ, КРЕМ, ПЯНА) 3 / 4 / 5 7.1 

ОСНОВА – БЕЗВОДНА  3 / 4 7.2 

КРЕМ-КОРЕКТОР 3 7.3 

ЩИФТ-КОРЕКТОР 4 7.4 

ОСНОВА / КОРЕКТОР (ТВЪРД) 1 / 3 7.5 

ПУДРА ЗА ЛИЦЕ 1 / 2 7.6 

ЧЕРВИЛО / КРЕМ ЗА УСТНИ  (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЩИФТ-КОРЕКТОР / КРЕМ-КОРЕКТОР) 1 / 3 7.7 

ЧЕРВИЛО И ГЛАНЦ/БАЛСАМ ЗА УСТНИ 3 / 4 7.8 

МОЛИВ ЗА УСТНИ  1 / 3 7.9 

ФИКСАТОР ЗА ЧЕРВИЛО 3 / 4 7.10 

ФИКСАТОР ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ УСТНИТЕ И ОЧИТЕ  3 / 4 7.11 

ФИКСАТОР ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ ОЧИТЕ — БЕЗВОДЕН   3 7.12 

ДЪЛГОТРАЙНО ЧЕРВИЛО  (МОЛИВ) 3 / 4 7.13 
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ДЪЛГОТРАЙНО ЧЕРВИЛО (ТЕЧНО) 3 / 4 7.14 

СЕНКИ ЗА ОЧИ, РУЖ И ОЧНА ЛИНИЯ (ПУДРА)  1 / 2 7.15 

СЕНКИ ЗА ОЧИ И РУЖ (КРЕМ) 1 / 3 7.16 

СЕНКИ И ЗА ОЧИ И РУЖ — БЕЗВОДНИ (КРЕМ, ЩИФТ, ПУДРА, …) 1 / 2 / 3 7.17 

МОЛИВ ЗА ОЧИ 1 / 3 7.18 

ОЧНА ЛИНИЯ — ОБИКНОВЕНА (ТЕЧНОСТ, КРЕМ) 3 / 4 7.19 

ОЧНА ЛИНИЯ — ВОДОУСТОЙЧИВА (ТЕЧНОСТ, КРЕМ, ПАСТА) 3 / 4 7.20 

ОЧНА ЛИНИЯ (СУХА) 1 7.21 

ОЧНА СПИРАЛА — ОБИКНОВЕНА 3 7.22 

ОЧНА СПИРАЛА — ВОДОУСТОЙЧИВА 3 7.23 

ОЧНА СПИРАЛА (СУХА) 1 7.24 

БРОКАТ ЗА ТЯЛО 3 / 4 7.25 

   

8.  ПАРФЮМИ   

   

ПАРФЮМ (ОДЕКОЛОН, ТОАЛЕТНА ВОДА, ПАРФЮМНА ВОДА, ПАРФЮМЕН 
ЕКСТРАКТ, PARFUM)  4 8.1 

ПАРФЮМИРАНА ПУДРА (НЕКОМПАКТНА ИЛИ КОМПАКТНА)  1 / 2 8.2 

ТВЪРД ПАРФЮМ (ПАСТА, БАЛСАМ, …) 1 / 3 8.3 

ПАРФЮМИРАНО МАСЛО ЗА КОЖА 4 8.4 
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9.  ПРОДУКТИ ЗА СЛЪНЧЕВИ БАНИ И ПРОДУКТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА 
ТЕН БЕЗ СЛЪНЧЕВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ   

   

СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН КРЕМ, ЛОСИОН 3 / 4 9.1 

СЛЪНЦЕЗАЩИТНО МАСЛО 4 9.2 

СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ЩИФТ 1 9.3 

СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ХИДРОГЕЛ 3 / 4 9.4 

СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ГЕЛ (НА МАСЛЕНА ОСНОВА) 3 / 4 9.5 

ПРОДУКТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТЕН БЕЗ СЛЪНЧЕВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ — ЛОСИОН, 
КРЕМ 3 / 4 9.6 

ПРОДУКТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТЕН БЕЗ СЛЪНЧЕВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ — ЛОСИОН, 
ГЕЛ 3 / 4 9.7 

   

10.  КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КОСАТА И КОЖАТА 
НА ГЛАВАТА   

   

ШАМПОАН — ТЕЧНОСТ, КРЕМ, ПАСТА 3 / 4 10.1 

САПУН-ШАМПОАН 4 10.2 

ШАМПОАН С БАЛСАМ 3 / 4 10.3 

БАЛСАМ ЗА КОСА 3 / 4 10.4 

БАЛСАМ ЗА КОСА (НА СИЛИКОНОВА ОСНОВА) 3 / 4 10.5 

ЛОСИОН ЗА КОСАТА / КОЖАТА НА ГЛАВАТА 4 10.6 
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ДВУФАЗЕН ЛОСИОН ЗА КОСАТА / КОЖАТА НА ГЛАВАТА 4 10.7 

   

11.  ПРОДУКТИ ЗА БОЯДИСВАНЕ НА КОСАТА   

   

БОЯ ЗА КОСА (ВРЕМЕННА) — ШАМПОАН 3 / 4 11.1 

БОЯ ЗА КОСА (ВРЕМЕННА) — ПЯНА, ЛОСИОН 4 / 5 11.2 

БОЯ ЗА КОСА (ВРЕМЕМЕННА ИЛИ ПОЛУТРАЙНА) — ТЕЧНОСТ, КРЕМ, ПЯНА 3 / 4 / 5 11.3 

БОЯ ЗА КОСА (ТРАЙНА, С ОКИСЛИТЕЛ) — ТИП 1 : ДВУКОМПОНЕНТНА — 
ОЦВЕТИТЕЛ 

3 / 4 11.4 

БОЯ ЗА КОСА (ТРАЙНА, С ОКИСЛИТЕЛ) — ТИП 2 : ДВУКОМПОНЕНТНА — 
ОЦВЕТИТЕЛ С ВИСОКО МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ 

3 / 4 11.5 

БОЯ ЗА КОСА (ТРАЙНА, С ОКИСЛИТЕЛ) — ТИП 3 : ТРИКОМПОНЕНТНА — 
ОЦВЕТИТЕЛ — ЧАСТ А 3 / 4 11.6 

БОЯ ЗА КОСА (ТРАЙНА, С ОКИСЛИТЕЛ) — ТИП 3 : ТРИКОМПОНЕНТНА — 
ОЦВЕТИТЕЛ — ЧАСТ Б  3 / 4 11.7 

БОЯ ЗА КОСА (ТРАЙНА, С ОКИСЛИТЕЛ)  — ТИП 1 : ДВУКОМПОНЕНТНА ИЛИ 
ТРИКОМПОНЕНТНА — ОКИСЛИТЕЛ 

3 / 4 11.8 

БОЯ ЗА КОСА (ТРАЙНА, С ОКИСЛИТЕЛ) — ТИП 2 : ДВУКОМПОНЕНТНА ИЛИ 
ТРИКОМПОНЕНТНА — ОКИСЛИТЕЛ С ВИСОКО МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ 

3 / 4 11.9 

ПРОДУКТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА БОЯ (РЕДУЦИРАЩ) — ЧАСТ А 3 / 4 11.10 

ПРОДУКТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА БОЯ (РЕДУЦИРАЩ) — ЧАСТ Б 3 / 4 11.11 

ПРОДУКТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА БОЯ (ОКИСЛЯВАЩ)  —  ЧАСТ А 
 3 / 4 11.12 

ПРОДУКТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА БОЯ (ОКИСЛЯВАЩ)  —  ЧАСТ Б 
 3 / 4 11.13 

ПОЧИСТВАЩ ПРОДУКТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА БОЯ ОТ КОЖАТА (РЕДУЦИРАЩ) 3 / 4 11.14 
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ПРОДУКТ ЗА ИЗРУСЯВАНЕ НА КОСАТА — ПРАХ 1 / 2 11.15 

ПРОДУКТ ЗА ИЗРУСЯВАНЕ НА КОСАТА — ПАСТА 3 11.16 

ПРОДУКТ ЗА ИЗРУСЯВАНЕ НА КОСАТА — ОКИСЛЯВАЩ КОМПОНЕНТ — ТИП 1 3 / 4 11.17 

ПРОДУКТ ЗА ИЗРУСЯВАНЕ НА КОСАТА — ОКИСЛЯВАЩ КОМПОНЕНТ — ТИП 2 3 / 4 11.18 

ПРОДУКТ ЗА ИЗРУСЯВАНЕ НА КОСАТА — АЛКАЛЕН КОМПОНЕНТ 3 / 4 11.19 

ПРОДУКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЦВЕТА НА КОСАТА 3 / 4 11.20 

   

12.  СТИЛИЗИРАЩИ ПРОДУКТИ ЗА КОСА   

   

СТИЛИЗИРАЩ КРЕМ / СТИЛИЗИРАЩА ПАСТА ЗА КОСА (ЖЕЛЕ, ПОМАДА, ПАСТА, 
ВАКСА …) 1 / 3 12.1 

ЧИСТ ВОСЪК ИЛИ БРИЛЯНТИН ЗА БЛЯСЪК НА КОСАТА  3 / 4 12.2 

СТИЛИЗИРАЩ ЛОСИОН ЗА КОСА  4 12.3 

ФИКСИРАЩ ЛОСИОН (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОЦВЕТЕНИ ФИКСИРАЩИ ЛОСИОНИ) 4 12.4 

ГЕЛ ЗА БЛЯСЪК НА КОСАТА / СТИЛИЗИРАЩ ГЕЛ ЗА КОСА 3 / 4 12.5 

ПЯНА ЗА КОСА 5 12.6 

СПРЕЙ ЗА КОСА — АЕРОЗОЛЕН 6 12.7 

СПРЕЙ ЗА КОСА — СЪС СПРЕЙ-ПОМПА 6 12.8 

СПРЕЙ ЗА БЛЯСЪК НА КОСАТА — АЕРОЗОЛЕН 6 12.9 

ЛОСИОН ЗА ТРАЙНО КЪДРЕНЕ — ЕДНОКОМПОНЕНТЕН — НА ОСНОВАТА НА 
РЕДУЦИРАЩИ АГЕНТИ 3 / 4 12.10 
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ЛОСИОН ЗА ТРАЙНО КЪДРЕНЕ — ДВУКОМПОНЕНТЕН — НА ОСНОВАТА НА 
ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД И РЕДУЦИРАЩИ АГЕНТИ — ЧАСТ А 3 / 4 12.13 

ЛОСИОН ЗА ТРАЙНО КЪДРЕНЕ — ДВУКОМПОНЕНТЕН — НА ОСНОВАТА НА 
ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД И РЕДУЦИРАЩИ АГЕНТИ — ЧАСТ Б 3 / 4 12.14 

ЛОСИОН ЗА ТРАЙНО КЪДРЕНЕ — ДВУКОМПОНЕНТЕН — НА ОСНОВАТА НА 
РЕДУЦИРАЩИ АГЕНТИ — ЧАСТ А 3 / 4 12.15 

ЛОСИОН ЗА ТРАЙНО КЪДРЕНЕ — ДВУКОМПОНЕНТЕН — НА ОСНОВАТА НА 
РЕДУЦИРАЩИ АГЕНТИ — ЧАСТ Б 3 / 4 12.16 

НЕУТРАЛИЗАТОР ЗА ТРАЙНО КЪДРЕНЕ — ТЕЧНОСТ, КРЕМ 3 / 4 12.17 

ПРОДУКТ ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА КОСА — ТИП 1 3 / 4 12.18 

ПРОДУКТ ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА КОСА — ТИП 3 3 / 4 12.21 

   

13.  ЛАК ЗА НОКТИ И ЛАКОЧИСТИТЕЛ   

   

ЛАК ЗА НОКТИ 4 13.1 

БЯЛ МОЛИВ ЗА НОКТИ 1 13.2 

   

14.  ПРОДУКТИ ЗА ГРИЖА ЗА НОКТИТЕ   

   

БАЛСАМ ЗА НОКТИ (НА МАСЛЕНА ОСНОВА) 4 14.1 

   

16.  ПРОДУКТИ ЗА ГРИЖА ЗА ЗЪБИТЕ   
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ПАСТА ЗА ЗЪБИ 3 16.1 

   

17.  ПРОДУКТИ ЗА ГРИЖА ЗА УСТНАТА КУХИНА / СПРЕЙ ЗА СВЕЖ ДЪХ   

   

ВОДА ЗА УСТНАТА КУХИНА 4 17.1 

ВОДА ЗА УСТНАТА КУХИНА (КОНЦЕНТРАТ) 4 17.2 

СПРЕЙ ЗА СВЕЖ ДЪХ (СПРЕЙ-ПОМПА) 4 / 6 17.3 
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Рамкова рецептура № 1.1 - 2011 
 

КРЕМ, ЛОСИОН, ГЕЛ ЗА КОЖА 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини 
(напр.напр. дълговерижни алкохоли) 30 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 20 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin, propylene glycol, PEG)  20 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 10 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, антиоксиданти, растителни екстракти)10 
 
Пълнители (напр. talc, silica, полиамиден прах) 5 
 
UV-филтри 5 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
(напр. PEG stearate, ceteareth) 5 
 
Консерванти, антимикробни средства 2 
 
Оцветители 2 
 
Parfum 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 1.2 - 2011 
 

КРЕМ, ЛОСИОН, ГЕЛ ЗА КОЖА — С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА СИЛИКОНИ 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 50 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  
(напр. дълговерижни алкохоли) 40 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 25 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin, propylene glycol, PEG) 20 
 
Допълнителни съставки (напр. растителни екстракти, витамини) 10 
 
Пълнители (напр. нишесте, kaolin, talc) 5 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
(напр. sorbitan sesquioleate, sorbitan stearate) 5 
 
Сгъстители (напр. cellulose gum) 5 
 
UV-филтри 5 
 
Консерванти, антимикробни средства 2 
 
Оцветители 2 
 
Parfum 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 1.3 - 2011 
 

КРЕМ, ЛОСИОН, ГЕЛ ЗА КОЖА — С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЛАГОЗАДЪРЖАЩИ ВЕЩЕСТВА 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin, propylene glycol, PEG) 50 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  
(напр. дълговерижни алкохоли) 40 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 20 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 20 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
(напр. glyceryl stearate, sodium cocoyl isethionate) 10 
 
Пълнители (напр. silica, talc) 10 
 
UV-филтри 5 
 
Филмообразуващи полимери (напр. PVP) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, растителни екстракти) 5 
 
Сгъстители (напр. carbomer) 5 
 
Консерванти, антимикробни средства 2 
 
Оцветители 2 
 
Parfum 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 1.4 - 2011 
 

КРЕМ, ЛОСИОН, ГЕЛ ЗА КОЖА — С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЪЛНИТЕЛИ 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  
(напр. дълговерижни алкохоли) 60 
 
Сгъстители (напр. bentonite, carbomer, cellulose) 60 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin, propylene glycol) 40 
 
Пълнители (напр. нишесте, zinc oxide, kaolin) 40 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
(напр. glyceryl stearate, sodium laureth sulfate) 25 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 20 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 20 
 
UV-филтри 5 
 
Допълнителни съставки (напр. растителни екстракти, антиоксиданти, хелатиращи агенти)5 
 
Консерванти, антимикробни средства 2 
 
Оцветители 2 
 
Parfum 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 1.5 - 2011 
 

КРЕМ, ЛОСИОН, ГЕЛ ЗА КОЖА — С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МАСТНИ СЪЕДИНЕНИЯ 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  
(напр. дълговерижни алкохоли) 95 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin, propylene glycol, PEG) 25 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 25 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 20 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
(напр. glyceryl stearate, PEG stearate) 15 
 
Сгъстители (напр. carbomer, xanthan gum) 12 
 
Пълнители (напр. talc, silica, zinc oxide, полиамиден прах) 10 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, антиоксиданти, растителни екстракти)10 
 
Катионни полимери (напр. polyquaternium-7, polyquaternium-24) 5 
 
UV-филтри 5 
 
Parfum 5 
 
Консерванти, антимикробни средства 2 
 
Оцветители 2 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 1.6 - 2011  
 

КРЕМ, ЛОСИОН, ГЕЛ ЗА КОЖА — С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА UV-ФИЛТРИ 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  
(напр. дълговерижни алкохоли) 60 
 
UV-филтри 30 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin, propylene glycol, PEG) 25 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 25 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 20 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
(напр. glyceryl stearate, PEG stearate) 15 
 
Сгъстители (напр. carbomer, xanthan gum) 12 
 
Пълнители (напр. talc, silica, полиамиден прах) 10 
 
Консерванти, антимикробни средства 2 
 
Оцветители 2 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 1.7 - 2011 
 

КРЕМ, ЛОСИОН, ГЕЛ ЗА КОЖА С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАРФЮМ 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 80 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  
(напр. дълговерижни алкохоли) 60 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 20 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin, propylene glycol, PEG) 30 
 
Парфюм 25 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
(напр. glyceyl stearate, PEG stearate) 25 
 
Оцветители, оцветяващи добавки (напр. помътняващи агенти / вещества за придаване на блясък) 20 
 
Сгъстители (напр. carbomer, hydroxyethylcellulose) 15 
 
Пълнители (напр. silica, полиамиден прах, нишесте) 10 
 
UV-филтри 5 
 
Допълнителни съставки (напр. антиоксиданти, витамини) 5 
 
Консерванти, антимикробни средства 2 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 1.8 - 2011 
 

КРЕМ НА ОСНОВАТА НА ЦИНКОВ ОКСИД  
 

 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  
(напр. дълговерижни алкохоли) 60 
 
Пълнители (напр. titanium dioxide, silica, полиамиден прах) 30 
 
Zinc oxide 25 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin, PEG) 20 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
(напр. етоксилирани дълговерижни алкохоли) 12 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 10 
 
Допълнителни съставки (напр. растителни екстракти, bisabolol) 10 
 
Сгъстители (напр. carbomer, xanthan gum) 5 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 5 
 
Консерванти, антимикробни средства 1,5 
 
Parfum 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 1.9 - 2011 
 

ГЕЛ ЗА КОЖА (НА ВОДНО-СПИРТНА ОСНОВА) 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол и/или изопропанол (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol) 70 
 
Омекотители, влагозадържащи вещества (напр. propylene glycol, glycerin) 20 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, растителни екстракти) 10 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
(напр. полигликолетери на мастни киселини) 6 
 
Консерванти, антимикробни средства 3,5 
 
Сгъстители (напр. carbomer) 5 
 
Оцветители 1 
 
Parfum 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 1.10 - 2011 
 

МАСЛО ЗА КОЖА 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 90 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone)      30 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin) 20 
 
Растителни екстракти (напр. розмарин, лайка) 10 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
(напр. steareth-2, steareth-4) 10 
 
Сгъстители (напр. dextrin palmitate) 5 
 
Парфюм 5 
 
Допълнителни съставки (напр. антиоксиданти, оцветители, aqua) 5 
 
Консерванти, антимикробни средства 1,5 
 
Оцветители 1 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални)  до  100 
 
 
 
 
 
 
 



 87

Рамкова рецептура №: 1.12 - 2011 
 

ТОНИК, ТОАЛЕТНА ВОДА 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 70 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin, PEG) 25 
 
Растителни екстракти 10 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални)  5 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 5 
 
Пълнители (напр. silica, полиамиден прах) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, UV-филтри) 5 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
(напр. sorbitan stearate) 5 
 
Сгъстители (напр. carbomer) 2 
 
Консерванти, антимикробни средства 2 
 
Parfum 1,5 
 
Оцветители 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 1.13 - 2011 
 

ХИМИЧЕСКИ ЕКСФОЛИАНТИ 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Омекотители, влагозадържащи вещества (напр. glycerin) 40 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални) 30 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
(напр. sorbitan stearate, TEA-stearate) 25 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 25 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 20 
 
Химически ексфолиращи агенти (напр. lactic acid, glycolic acid, salicylic acid)  10 
 
Допълнителни съставки (напр. хидролизирани протеини, растителни екстракти, витамини)10 
 
Сгъстители (напр. carbomer) 5 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Parfum 1 
 
Aqua до     100 
 
 
 
* Максималната разрешена концентрация на salicylic acid е 2 %. 
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Рамкова рецептура №: 1.14 – 2011 
 

КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ЗА КОЖА  (НА СИЛИКОНОВА ОСНОВА) 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 90 
 
Омекотители (напр. squalane) 25 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, растителни екстракти) 10 
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Рамкова рецептура №:  1.15 - 2011 
 

ВАЗЕЛИН 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Petrolatum 100 
 
Parfum 0,5 
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Рамкова рецептура №: 1.16 - 2011 
 

ТАЛКОВА ПУДРА  
(НЕКОМПАКТНА ИЛИ КОМПАКТНА) 

 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Талк 99 
 
Пълнители (напр. нишесте, полиамиден прах, sodium polyacrylatecopolymer, kaolin, магнезиеви/калциеви карбонати) 80 
 
Оцветители, оцветяващи добавки (напр. помътняващи агенти/ вещества за придаване на блясък) 40 
 
Свързващи вещества (напр. растителни и/или минерални масла, естери на мастни киселини) 10 
 
Parfum 10 
 
Допълнителни съставки (напр. UV-филтри, витамини, антиоксиданти) 5 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
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Рамкова рецептура №: 1.17 - 2011 
 

КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ЗА УСТНИТЕ (ЧЕРВИЛО, КРЕМ, ГЕЛ) 
 
 

 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини (напр. мастни алкохоли) 90 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin, propylene glycol) 50 
 
Aqua 50 
 
Филмообразуващи вещества (напр. PVP/hexadecene copolymer) 30 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. dimethicone, cyclomethicone)20 
 
Сгъстители (напр. carbomer, hydroxyethylcellulose) 15 
 
UV-филтри 15 
 
Пълнители (напр. silica, полиамиден прах) 10 
 
Емулгатори (напр. trioleyl phosphate) 5 
 
Козметични оцветители 5 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, антиоксиданти) 5 
 
Parfum 2 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Ароматични вещества 1 
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Рамкова рецептура №: 2.1 - 2011 
 

ПЕНИТЕЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КОЖАТА  
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Анионни повърхностноактивни вещества (напр. sodium laureth sulfate) 40 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  
(напр. дълговерижни алкохоли) 30 
 
Амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества (напр. етоксилирани сорбитан естери) 20 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin, propylene glycol, sorbitol) 20 
 
Абразиви (напр. polyethylene, орехи) 10 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 5 
 
Сгъстители (напр. hydroxyethylcellulose) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. растителни екстракти, витамини) 5 
 
Parfum 3 
 
Консерванти, антимикробни средства 2 
 
Оцветители 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 2.2 - 2011 
 

ПЕНИТЕЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КОЖАТА — С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА МАСЛА И/ИЛИ ВЛАГОЗАДЪРЖАЩИ 
ВЕЩЕСТВА  

 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  
(напр. дълговерижни алкохоли) 50 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin ,propylene glycol) 50 
 
Анионни повърхностноактивни вещества (напр. sodium laureth sulfate,  
disodium laureth sulfosuccinate) 30 
 
Нейонни / амфотерични повърхностноактивни вещества (напр. ceteth-20, етоксилирани дълговерижни алкохоли) 20 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone)  20 
 
Абразиви (напр. polyethylene, орехи) 10 
 
Сгъстители (напр. carbomer) 6 
 
Допълнителни съставки (напр. вещества за придаване на блясък като glycol distearate) 5 
 
Консерванти, антимикробни средства 2 
 
Parfum 1 
 
Оцветители 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 2.3 - 2011 
 

ПРОДУКТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРИМ — ПОЧИСТВАЩИ СРЕДСТВА БЕЗ ПЕНИТЕЛ 
(ВКЛЮЧИТЕЛНО ДВУФАЗНИ ПРОДУКТИ) 

 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  
(напр. дълговерижни алкохоли) 80 
  
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone)  50 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin, propylene glycol) 20 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
(напр. glyceryl stearate, polysorbate 60) 15 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 10 
 
Сгъстители (напр. hydroxyethylcellulose) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. хелатиращи агенти, растителни екстракти, антиоксиданти)5 
 
Консерванти, антимикробни средства 2 
 
Parfum 1 
 
Оцветители 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 2.4 - 2011 
 

ПРОДУКТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГРИМ — ПОЧИСТВАЩИ СРЕДСТВА БЕЗ ПЕНИТЕЛ НА МАСЛЕНА ОСНОВА 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 50 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin) 20 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 10 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
(напр. steareth-2, steareth-4) 10 
 
Допълнителни съставки (напр. антиоксиданти, растителни екстракти, aqua)  10 
 
Сгъстители (напр. dextrin palmitate) 5 
 
Консерванти, антимикробни средства 1,5 
 
Parfum 1 
 
Оцветители 1 
 
Масла (напр. минерални и/или растителни)  до 100 
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Рамкова рецептура №: 2.5 - 2011 
 

ПОЧИСТВАЩ ГЕЛ С МЕКО ДЕЙСТВИЕ 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Анионни повърхностноактивни вещества (напр. sodium lauroyl sarcosinate, disodium, laureth sulfosuccinate) 20 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  
(напр. дълговерижни алкохоли) 20 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin, propylene glycol) 20 
 
Нейонни / амфотерични повърхностноактивни вещества 
(напр. производни на бетаина, производни на глюкозата) 15 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 10 
 
Вещества, подобряващи свойствата на пенителите (напр. cocamide MEA)  5 
 
Допълнителни съставки (напр. вещества за придаване на блясък, растителни екстракти) 5 
 
Сгъстители (напр. hydroxypropyl methylcellulose) 5 
 
Консерванти, антимикробни средства 2 
 
Parfum 1 
 
Оцветители 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 2.6 - 2011 
 

КРЕМ, ЛОСИОН, СКРАБ, ГЕЛ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КОЖАТА 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  
(напр. дълговерижни алкохоли) 95 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin, propylene glycol, PEG) 25 
 
Анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества 
(напр. sodium cocoyl isethionate, sodium laureth sulfate) 25 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 25 
  
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone)  20 
 
Сгъстители (напр. carbomer, xanthan gum) 12 
 
Пълнители (напр. talc, silica, zinc oxide, полиамиден прах) 10 
 
Абразиви (напр. polyethylene, орехи) 10 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, антиоксиданти, растителни екстракти)10 
 
Катионни полимери (напр. polyquaternium -7, polyquaternium-24)   5 
 
Parfum 5 
 
Консерванти, антимикробни средства 2 
 
Оцветители 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 2.7 - 2011 
 

СКРАБ ЗА ТЯЛО (ГЕЛ, КРЕМ) 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Анионни повърхностноактивни вещества (напр. sodium lauroyl sarcosinate, 
sodium laureth sulfate, disodium laureth sulfosuccinate) 30 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  
(напр. дълговерижни алкохоли) 30 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin, hexylene glycol) 30 
 
Абразиви (напр. polyethylene, орехи) 20 
 
Нейонни / амфотерични повърхностноактивни вещества (напр. производни на бетаина, производни на глюкозата) 20 
 
Вещества, подобряващи свойствата на пенителите (напр. етоксилирани дълговерижни алкохоли, алкил полиглюкоза) 10 
 
Емулгатори (напр. PEG-6 laurate, glyceryl cocoate) 10 
 
Сгъстители (напр. hydroxypropyl methylcellulose, sodium chloride) 10 
 
Parfum 6 
 
Допълнителни съставки (напр. вещества за придаване на блясък, растителни екстракти) 6 
 
Катионни полимери (напр. polyquaternium -7) 3 
 
Оцветители 1 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Aqua до 100 
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Рамкова рецептура №: 2.8 - 2011 
 

ТОАЛЕТЕН САПУН 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Сапун (растителна основа, мастни киселини от палмово и кокосово масло)  99 
 
Glycerin 20 
 
Омекотители, влагозадържащи вещества (напр. propylene glycol) 10 
 
Амфотерични / анионни повърхностноактивни вещества (напр. cocamidopropyl betaine) 5 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални) 5 
 
Parfum 5 
 
Оцветители 2,5 
 
Titanium dioxide 2 
 
Катионни полимери (напр. polyquaternium-7) 2 
 
Допълнителни съставки (напр. растителни екстракти) 2 
 
Консерванти, антимикробни средства, антиоксиданти, хелатиращи агенти  1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 2.9 - 2011 
 

ТЕЧЕН САПУН 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Анионни / амфотерични повърхностноактивни вещества (напр. laureth sulfate, betaine) 40 
 
Нейонни повърхностноактивни вещества (напр. производни на glucose)  40 
 
Сапуни (натриеви, калиеви или от triethanolamine) 20 
 
Омекотители (напр. PEG-7, glyceryl cocoate) 20 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin, propylene glycol, sorbitol) 20 
 
Сгъстители (напр. sodium chloride, производни на hydroxycellulose) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. растителни екстракти, UV-филтри) 5 
 
Вещества за придаване на блясък (напр. glycol distearate, glycol stearate)  5 
 
Кондициониращи агенти за кожата (напр. катионна cellulose) 5 
 
Parfum 5 
 
Консерванти, антимикробни средства 2 
 
Оцветители 1 
 
Aqua до     100 
 
 
Забележка: течните „сапуни“ могат да бъдат на сапунена основа, изцяло на синтетична основа или да са съчетание от сапунена и 
синтетична основа. 
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Рамкова рецептура №: 2.10 - 2011 
 

ГЕЛ, КРЕМ, МЛЯКО, ПАСТА ЗА ВАНА И ДУШ 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  
(напр. дълговерижни алкохоли) 30 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin, hexylene glycol) 30 
 
Анионни повърхностноактивни вещества (напр. sodium lauroyl sarcosinate, 
sodium laureth sulfate, disodium laureth sulfosuccinate) 25 
 
Нейонни / амфотерични повърхностноактивни вещества (напр. производни на betaine, производни на glucose) 20 
 
Вещества, подобряващи свойствата на пенителите (напр. етоксилирани дълговерижни алкохоли, алкил полиглюкоза) 10 
 
Емулгатори (напр. PEG-6 laurate, glyceryl cocoate) 10 
 
Сгъстители (напр. hydroxypropyl methylcellulose,  
sodium chloride) 10 
 
Допълнителни съставки (напр. вещества за придаване на блясък, растителни екстракти)10 
 
Parfum 6 
 
Катионни полимери (напр. polyquaternium-7) 3 
 
Оцветители 1 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Aqua до 100 
 



 103

Рамкова рецептура №: 2.11 - 2011 
 

ЛЕКО ПЕНЕЩ СЕ КРЕМ, МЛЯКО ЗА ДУШ 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  
(напр. дълговерижни алкохоли) 60 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin, hexylene glycol) 30 
 
Анионни повърхностноактивни вещества (напр. sodium lauroyl sarcosinate, 
sodium laureth sulfate, disodium laureth sulfosuccinate) 10 
 
Нейонни / амфотерични повърхностноактивни вещества (напр. производни на betaine, производни на glucose) 10 
 
Вещества, подобряващи свойствата на пенителите (напр. етоксилирани дълговерижни алкохоли, алкил полиглюкоза) 10 
 
Емулгатори (напр. PEG-6 laurate, glyceryl cocoate) 10 
 
Сгъстители (напр. hydroxypropyl methylcellulose,  
sodium chloride) 10 
 
Допълнителни съставки (напр. вещества за придаване на блясък, растителни екстракти)10 
 
Parfum 6 
 
Катионни полимери (напр. polyquaternium-7) 3 
 
Оцветители 1 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Aqua до 100 
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Рамкова рецептура №:  2.12 - 2011 
 

СОЛИ / КУБЧЕТА ЗА ВАНА 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Натриеви соли (напр. sodium carbonate, sodium bicarbonate, 
sodium sesquicarbonate, sodium chloride) 99 
 
Parfum 5 
 
Омекотители (напр. glycerin) 5 
 
Анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
(напр. sodium dodecylbenzenesulfonate) 1 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални) 1 
 
Оцветители 1 
 
Свързващи вещества (напр. silica) 0,5 
 
Забележка: за кубчетата — вещества, способстващи раздробяването(напр. talc, нишесте)6 
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Рамкова рецептура №: 2.13 - 2011 
 

МАСЛО ЗА ВАНА И ДУШ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПЕРЛИ ЗА ВАНА) 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
(напр. PEG stearate, етери на oleyl alcohol) 15 
 
Parfum 10 
 
Растителни екстракти (напр. екстракт от бръшлян, екстракт от розмарин)  10 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, UV-филтри) 1,5 
 
Оцветители 1 
 
Антиоксиданти 0,1 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални) и омекотители  
(напр. glycerin, PEG, isopropyl myristate) до 100  
 
 
В случай на капсули или перли: естество на капсулите, напр. производни на капролактона и целулозата, agar и пластификатори (като 
glycerin, sorbitol) 
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Рамкова рецептура №: 2.14 - 2011 
 

ПРОДУКТИ ЗА ВАНА ЗА КРАКАТА 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества (напр. sodium laureth sulfate) 20 
 
Омекотители, влагозадържащи вещества (напр. glycol stearate, butylene glycol)10 
 
Емулгатори (напр. етоксилирани дълговерижни алкохоли) 10 
 
Вещества, подобряващи свойствата на пенителите (напр. cocamide MEA)  10 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. растителни екстракти) 5 
 
Консерванти, антимикробни средства, антиоксиданти 1 
 
Parfum 1 
 
Оцветители 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 3.1 - 2011 
 

ХИМИЧЕСКИ ДЕПИЛАТОАР — КРЕМ, ГЕЛ 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Алкални вещества (напр. calcium/sodium/potassium carbonate,  
 sodium/potassium silicate, sodium hydroxide, calcium oxide) 15 
 
Сгъстители (напр. propylene carbonate) 15 
 
Емулгатори (напр. етоксилирани дълговерижни алкохоли / естери) 15 
 
Омекотители, влагозадържащи вещества и восъци (напр. glycerin, дълговерижни алкохоли)  15 
 
Редуциращи агенти (напр. thioglycerin, thioglycolic acid и нейните соли*) 8 
 
Допълнителни съставки (напр. растителни екстракти, оцветители, хелатиращи агенти) 5 
 
Parfum 1 
 
Aqua до     100 
 
 
 
* По-малко от 5 %, изчислени като thioglycolic acid 
 
pH   11-12,7 
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Рамкова рецептура №: 3.2 - 2011 
 

 ВОСЪК ЗА МЕХАНИЧНА ДЕПИЛАЦИЯ — НА ОСНОВАТА НА СМОЛА 
 

 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 

 
 
Агенти, придаващи лепкавост, и сгъстители  (напр. triethylene glycol rosinate, glyceryl rosinate, polyethylene, ethylene/VA copolymer,  
hydrogenated microcrystalline wax, paraffin, colophonium,  
пчелен восък, silica)  до     100 
 
Омекотители, влагозадържащи вещества (напр. paraffinum liquidum, glycerin) 25 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
(напр. PEG-40 hydrogenated castor oil) 10 
 
Aqua  5 
 
Допълнителни съставки (напр. растителни екстракти, кондициониращи агенти за кожа, помътняващи агенти, антиоксиданти) 3 
 
Оцветители 3 
 
Parfum 1 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
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Рамкова рецептура №: 3.3 - 2011 
 

 ВОСЪК ЗА МЕХАНИЧНА ДЕПИЛАЦИЯ — НА ОСНОВАТА НА ЗАХАР 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Агенти, придаващи лепкавост (напр. sucrose) 90 
 
Aqua 12 
 
Допълнителни съставки (напр. растителни екстракти, антиоксиданти, оцветители) 3 
 
Регулатор на pH (напр. citric acid)  2 
 
Parfum 1 
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Рамкова рецептура №:        4.1 – 2011 
 
 

 
ПРОДУКТ ЗА ИЗСВЕТЛЯВАНЕ НА КОСМИ ПО ТЯЛОТО 

 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Омекотители (напр. isopropyl myristate, petrolatum) 15 
 
Емулгатори (напр. glyceryl stearate, етоксилирани алкохоли) 15 
 
Hydrogen peroxide 4 
 
Стабилизатори на Hydrogen peroxide 0,5 
 
Регулатори на pH qs  pH   2-3 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 5.1 - 2011 
 

АЕРОЗОЛЕН СПРЕЙ ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ 
(СЪС СОЛИ ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ) 

 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Пропеленти (напр. dimethyl ether, въглеводороди) 90 
 
Омекотители, влагозадържащи вещества (напр. isopropyl myristate, glycerin, propylene glycol) 20 
 
Масла и восъци (напр. растителни и/или минерални, isoparaffin)  20 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. dimethicone, cyclopentasiloxane) 20 
 
Течен paraffin и isoparaffin (напр. разклонен isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane) 20 
 
Алуминиеви соли (напр. aluminum chlorohydrate) 10 
 
Сгъстители (напр. stearalkonium bentonite) 10 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 5 
 
Пълнители (напр. perlite, полиамиден прах) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, растителни екстракти) 5 
 
Дезодориращи агенти (напр. zinc ricinoleate) 4 
 
Parfum 3 
 
Консерванти, антимикробни средства  0,1 
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Рамкова рецептура №: 5.2 - 2011 
 

ДЕЗОДОРИРАЩ АЕРОЗОЛЕН СПРЕЙ 
(БЕЗ СОЛИ ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ) 

 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 95 
 
Пропеленти (напр. dimethyl ether, въглеводороди, сгъстен газ) 90 
 
Влагозадържащи вещества, омекотители (напр. isopropyl myristate, glycerin, propylene glycol) 25 
 
Масла и восъци (напр. растителни и/или минерални, isoparaffin)  15 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. dimethicone, cyclopentasiloxane) 15 
 
Течен paraffin и isoparaffin (напр. разклонени isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane) 15 
 
Сгъстители (напр. stearalkonium bentonite) 10 
 
Пълнители (напр. perlite, полиамиден прах) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. растителни екстракти) 5 
 
Дезодориращи агенти (напр. zinc ricinoleate) 4 
 
Parfum 3 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Aqua до     100 
 
 
Забележка: включва сгъстен газ за аерозолен спрей (напр. въздух, nitrogen, carbon dioxide) 
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Рамкова рецептура №: 5.3 - 2011 
 

РОЛ-ОН ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ 
(СЪС СОЛИ ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ) 

 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 65 
 
Масла и восъци (напр. растителни и/или минерални, isoparaffin)  30 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. dimethicone, cyclopentasiloxane) 30 
 
Соли против изпотяване (напр. алуминиева сол или алуминиево-циркониев комплекс) 25 
 
Сгъстители (напр. нишесте), омекотители (напр. glycerin),  
емулгатори (напр. steareth, PPG етери) 25 
 
Течен paraffin и isoparaffin (напр. напр. разклонен isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane) 20 
 
Пълнители (напр. perlite, полиамиден прах) 10 
 
Допълнителни съставки (напр. растителни екстракти) 5 
 
Дезодориращи агенти (напр. zinc ricinoleate) 5 
 
Parfum 3 
 
Консерванти, антимикробни средства 1,5 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 5.4 - 2011 
 

ДЕЗОДОРИРАЩ РОЛ-ОН 
(БЕЗ СОЛИ ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ) 

 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 65 
 
Масла и восъци (напр. растителни и/или минерални, isoparaffin)  30 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. dimethicone, cyclopentasiloxane) 30 
 
Сгъстители (напр. нишесте), омекотители (напр. glycerin),  
емулгатори (напр. steareth, PPG етери) 25 
 
Течен paraffin и isoparaffin (напр. разклонен isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane) 20 
 
Пълнители (напр. perlite, полиамиден прах) 20 
 
Допълнителни съставки (напр. растителни екстракти, EDTA) 5 
 
Дезодориращи агенти (напр. zinc ricinoleate) 5 
 
Parfum 3 
 
Консерванти, антимикробни средства 1,5 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 5.5 - 2011 
 

ЩИФТ ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ 
(СЪС СОЛИ ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ) 

 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 80 
 
Влагозадържащи вещества (напр. propylene glycol, glycerin) 80 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. dimethicone, cyclopentasiloxane) 50 
 
Масла и восъци (напр. растителни и/или минерални, isoparaffin)  45 
 
Течен paraffin и isoparaffin (напр. разклонен isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane) 45 
 
Омекотители (напр. isopropyl myristate, cetyl alcohol, мастни естери) 30 
 
Соли против изпотяване (напр. aluminum chlorohydrate,  
aluminum zirconium tetrachlorohydrate) 25 
 
Сапуни, емулгатори (напр. sodium stearate) 20 
 
Пълнители (напр. stearalkonium bentonite, perlite, полиамиден прах, talc)   20 
 
Допълнителни съставки (напр. растителни екстракти, EDTA) 5 
 
Дезодориращи агенти (напр. zinc ricinoleate) 5 
 
Parfum 3 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 5.6 - 2011 
 

ДЕЗОДОРИРАЩ ЩИФТ 
(БЕЗ СОЛИ ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ) 

 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 80 
 
Влагозадържащи вещества (напр. propylene glycol, glycerin) 80 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. dimethicone, cyclopentasiloxane) 50 
 
Масла и восъци (напр. растителни и/или минерални, isoparaffin)  45 
 
Течен paraffin и isoparaffin (напр. разклонен isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane) 45 
 
Омекотители (напр. isopropyl myristate, cetyl alcohol, мастни естери) 30 
 
Сапуни, емулгатори (напр. sodium stearate) 25 
 
Пълнители (напр. stearalkonium bentonite, perlite, полиамиден прах, talc)   20 
 
Допълнителни съставки (напр. растителни екстракти, EDTA) 5 
 
Дезодориращи агенти (напр. zinc ricinoleate) 5 
 
Parfum 3 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 5.7 - 2011 
 

ТЕЧЕН ПРОДУКТ ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ В ОПАКОВКА ЗА ИЗСТИСКВАНЕ ИЛИ СЪС СПРЕЙ-ПОМПА 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 80 
 
Алуминиеви соли (напр. aluminum chlorohydrate) 30 
 
Омекотители, влагозадържащи вещества (напр. isopropyl myristate, glycerin,  
производни на propylene glycol) 25 
 
Масла и восъци (напр. растителни и/или минерални, isoparaffin)  15 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. dimethicone, cyclopentasiloxane) 15 
 
Течен paraffin и isoparaffin (напр. разклонен isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane) 15 
 
Допълнителни съставки (напр. растителни екстракти, EDTA) 5 
 
Дезодориращи агенти (напр. zinc ricinoleate) 4 
 
Parfum 3 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 5.8 - 2011 
 

ТЕЧЕН ДЕЗОДОРАНТ В ОПАКОВКА ЗА ИЗСТИСКВАНЕ ИЛИ СЪС СПРЕЙ-ПОМПА 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 95 
 
Омекотители, влагозадържащи вещества (напр. propylene glycol, glycerin)  25 
 
Масла и восъци (напр. растителни и/или минерални, isoparaffin)  15 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. dimethicone, cyclopentasiloxane) 15 
 
Течен paraffin и isoparaffin (напр. разклонен isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane) 15 
 
Допълнителни съставки (напр. растителни екстракти) 5 
 
Дезодориращи агенти (напр. zinc ricinoleate) 4 
 
Parfum 3 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 5.9 - 2011 
 

КРЕМ ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Масла и восъци (напр. растителни и/или минерални, isoparaffin)  30 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. dimethicone, cyclopentasiloxane) 30 
 
Соли против изпотяване (напр. алуминиеви или циркониеви соли) 30 
 
Влагозадържащи вещества (напр. propylene glycol) 25 
 
Течен paraffin и isoparaffin (напр. разклонен isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane) 20 
 
Омекотители (напр. дълговерижни алкохоли) 20 
 
Емулгатори (напр. ceteareth-30, PEG stearate) 10 
 
Допълнителни съставки (напр. растителни екстракти, EDTA) 5 
 
Дезодориращи агенти (напр. zinc ricinoleate) 5 
 
Parfum 3 
 
Консерванти, антимикробни средства 0,5 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 6.1 - 2011 
 

КРЕМ ЗА БРЪСНЕНЕ 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Сапуни (напр. смесени sodium и potassium stearate, laurate и cocoate) 60 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin, propylene glycol) 30 
 
Сгъстители, емулгатори  
(напр. гликолови естери на мастни киселини, дълговерижни алкохоли) 15 
 
Омекотители (напр. масла (растителни и/или минерални), естери на мастни киселини) 15 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 10 
 
Анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества (напр. sodium laureth sulfate, производни на betaine) 5 
 
Parfum 2 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини) 3 
 
Помътняващи агенти (напр. titanium dioxide) 1 
 
 
Антикорозионни вещества (напр. sodium metasilicate) 0,5 
 
Хелатиращи агенти 0,5 
 
Антиоксиданти 0,1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 6.2 - 2011 
 

КРЕМ ЗА БРЪСНЕНЕ ЗА НАНАСЯНЕ БЕЗ ЧЕТКА 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Мастни киселини 40 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални) 20 
 
Сапуни (напр. TEA-stearate и TEA-laurate) 10 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 10 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, растителни екстракти) 3 
 
Parfum 2 
 
Антиоксиданти, хелатиращи агенти 0,5 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 6.3 - 2011 
 

ГЕЛ ЗА БРЪСНЕНЕ 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin) 15 
 
Филмообразуващи полимери (напр. glyceryl polymethacrylate) 10 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 10 
 
Сгъстители (напр. hydroxyethylcellulose) 3 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества (напр. sodium laureth sulfate) 3 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, растителни екстракти) 3 
 
Parfum 1 
 
Оцветители 1 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 6.4 - 2011 
 

ГЕЛ ЗА БРЪСНЕНЕ (С ПОСЛЕДВАЩО РАЗПЕНВАНЕ) 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Сапуни (напр. калиеви соли на мастни киселини, triethanolamine соли на мастни киселини)30 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin) 15 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества (напр. PEG-150 distearate) 10 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, растителни екстракти) 6 
 
Вещества за последващо разпенване (напр. въглеводород) 5 
 
Сгъстители (напр. производни на cellulose) 2 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 2 
 
Parfum 2 
 
Кондициониращи агенти за кожата (напр. polyquaternium-7) 2 
 
Оцветители 1 
 
Консерванти, антимикробни средства 0,2 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 6.5 - 2011 
 

ПЯНА ЗА БРЪСНЕНЕ В АЕРОЗОЛНА ОПАКОВКА 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Сапуни (напр. калиеви соли на мастни киселини, triethanolamine соли на мастни киселини)30 
 
 
Анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества (напр. sodium laureth sulfate, производни на betaine, polysorbate) 15 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin) 15 
 
Пропеленти (напр. въглеводороди) 15 
 
Омекотители (напр. восъци) 10  
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 10 
 
Емулгатори (напр. производни на PEG) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. растителни екстракти, витамини) 3 
 
Parfum 1 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Сгъстители (напр. производни на cellulose) 1 
 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 6.6 - 2011 
 

САПУН / ЩИФТ ЗА БРЪСНЕНЕ 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Смесени sodium и potassium stearate и laurate 90 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin) 15 
 
Нейонни повърхностноактивни вещества (напр. polysorbate) 5 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, растителни екстракти, хелатиращи агенти) 3 
 
Parfum 2 
 
Помътняващи агенти (напр. titanium dioxide) 1 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Антиоксиданти 0,1 
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Рамкова рецептура №: 6.7 - 2011 
 

БАЛСАМ ЗА СЛЕД БРЪСНЕНЕ 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 40 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални) и мазнини 20 
 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone)  20 
 
Омекотители, влагозадържащи вещества (напр. propylene glycol, glycerin)  20 
 
Допълнителни съставки (напр. UV-филтри, витамини, bisabolol, растителни екстракти) 10 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества (напр. glyceryl stearate) 5 
 
Parfum 5 
 
Сгъстители (напр. carbomer) 1 
 
Оцветители 1 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Хелатиращи агенти, антиоксиданти 0,5 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 6.8 - 2011 
 

ЛОСИОН ЗА СЛЕД БРЪСНЕНЕ 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 90 
 
Омекотители, влагозадържащи вещества (напр. glycerin, propylene glycol, isopropyl myristate) 15 
 
Parfum 10 
 
Допълнителни съставки (напр. растителни екстракти, стягащи вещества като хамамелис)10 
 
Оцветители 1 
 
Хелатиращи агенти, антиоксиданти 0,5 
 
Aqua до    100 
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Рамкова рецептура №: 7.1 - 2011 
 

ОСНОВА и РУЖ  (ТЕЧНОСТ, КРЕМ, ПЯНА) 
 

 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Течен paraffin и isoparaffin (напр. разклонен isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane) 60 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални) 40  
 
Омекотители (напр. propylene glycol, lanolin) 30 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 30 
 
Пълнители (напр. talc, kaolin, silica, нишесте) 30 
 
Оцветители, оцветяващи добавки (напр. помътняващи агенти/вещества за придаване на блясък) 30 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin, PEG) 25 
 
Сгъстители, емулгатори  
(напр. glyceryl stearate, PEG stearate) 20 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 15 
 
UV-филтри 10 
 
Анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества (напр. sodium lauroyl sarcosinate) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, растителни екстракти) 5 
 
Parfum 1 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 7.2 - 2011 
 

ОСНОВА — БЕЗВОДНА 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални) 70  
 
Течен paraffin и isoparaffin (напр. разклонен isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane) 60 
 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 40 
 
Пълнители (напр. найлон, talc, kaolin, silica) 30 
 
Оцветители вещества, оцветяващи добавки (напр. помътняващи агенти/вещества за придаване на блясък) 30 
 
Восъци (напр. cera alba, carnauba) 20 
 
Сгъстители, емулгатори  
(напр. sodium stearate, potassium stearate) 20 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin) 10 
 
Омекотители (напр. lanolin) 10 
 
UV-филтри 10 
 
Допълнителни съставки (напр.витамини, антиоксиданти) 5 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Parfum 1 
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Рамкова рецептура №: 7.3 - 2011 
 

КРЕМ-КОРЕКТОР 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Оцветители вещества, оцветяващи добавки (напр. помътняващи агенти/вещества за придаване на блясък) 40 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални) 20 
 
Омекотители, влагозадържащи вещества (напр. oleyl alcohol)   20 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 20 
 
Пълнители (напр. найлон, talc, нишесте, kaolin) 20 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 15 
 
Емулгатори (напр. glyceryl stearate) 10 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, антиоксиданти) 6 
 
Сгъстители 3 
 
UV-филтри 3 
 
Консерванти, антимикробни средства 2 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 7.4 - 2011 
 

ЩИФТ-КОРЕКТОР 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 70 
 
Допълнителни съставки (напр. UV-филтри, антиоксиданти) 5 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin) 2 
 
Изглаждащи агенти, агенти за заличаване на дефекти (напр. salicylic acid)  2 
 
Консерванти, антимикробни средства 2 
 
Сгъстители 1 
 
Хелатиращи агенти 0,1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 7.5 - 2011 
 

ОСНОВА / КОРЕКТОР (ТВЪРД) 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  
(напр. дълговерижни алкохоли) 55 
 
Омекотители (напр. lanolin oil, isopropyl myristate) 50 
 
Помътняващи агенти (напр. calcium carbonate) 40 
 
Оцветители, оцветяващи добавки (напр. вещества за придаване на блясък)  40 
 
Aqua 40 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 15 
 
Пълнители (напр. talc) 15 
 
Сгъстители (напр. stearalkonium hectorite, propylene carbonate) 10 
 
UV-филтри 10 
 
Емулгатори (напр. производни на PEG, производни на PPG) 6 
 
Допълнителни съставки (напр. растителни екстракти, витамини, антиоксиданти)5 
 
Консерванти, антимикробни средства 2 
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Рамкова рецептура №: 7.6 - 2011 
 

ПУДРА ЗА ЛИЦЕ 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Минерални пълнители (напр. talc, mica, kaolin, zinc oxide, titanium dioxide, 
magnesium/calcium carbonate) 95 
 
Други пълнители (напр. нишесте, полиамиден прах, polyethylene на прах) 50 
 
Свързващи вещества (напр. растителни и/или минерални масла, естери на мастни киселини) 45 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 45 
 
Оцветители, оцветяващи добавки (напр. помътняващи агенти/вещества за придаване на блясък) 30 
 
Противоспичащи агенти (напр. zinc/magnesium stearate, zinc/magnesium laurate)15 
 
UV-филтри 10 
 
Допълнителни съставки (напр. антиоксиданти, влагозадържащи вещества, витамини) 5 
 
Анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества (напр. polysorbate) 3 
 
Консерванти, антимикробни средства 1,5 
 
Parfum 1,5 
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Рамкова рецептура №: 7.7 - 2011 
 

ЧЕРВИЛО/КРЕМ ЗА УСТНИ  (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЩИФТ-КОРЕКТОР / КРЕМ-КОРЕКТОР) 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), естери и мастни киселини  
 65 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 65 
 
Оцветители, оцветяващи добавки (напр. помътняващи агенти/вещества за придаване на блясък) 65 
 
Течен paraffin и isoparaffin (напр. раклонен isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane) 40 
 
Омекотители (напр. glycerin, oleyl alcohol, cetyl acetate, производни на lanolin) 40 
 
Восъци (напр. carnauba, candelilla cera, paraffin) 35 
 
Филмообразуващи полимери (напр. PVP/hexadecene copolymer) 25 
 
Сгъстители (напр. quaternium-18) 20 
 
Пълнители (напр. talc, silica, полиамиден прах) 20 
 
Фотозащитни продукти, съдържащи UV-филтри 
(напр. titanium dioxide, zinc oxide) 10 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, хидролизирани протеини, антиоксиданти) 10 
 
Емулгатори (напр. trioleyl phosphate) 5 
 
Етанол и/или изопропанол (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol) 5 
 
Parfum 2 
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Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Ароматични вещества 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 7.8 - 2011 
 

ЧЕРВИЛО и ГЛАНЦ/БАЛСАМ ЗА УСТНИ 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  

(напр. дълговерижни алкохоли) 
 90 
Филмообразуващи полимери (напр. stearalkonium hectorite, polybutene)  80 
 
Омекотители (напр. glycerin, propylene glycol) 50 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 50 
 
Течен paraffin и isoparaffin (напр. разклонен isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane) 40 
 
Aqua 40 
 
Оцветители, оцветяващи добавки (напр. помътняващи агенти/ вещества за придаване на блясък) 30 
 
Пълнители (напр. talc, silica, полиамиден прах) 20 
 
Емулгатори (напр. trioleyl phosphate) 5 
 
Фотозащитни продукти, съдържащи UV-филтри  
(напр. titanium dioxide, zinc oxide) 10 
 
Сгъстители (напр. carbomer, hydroxyethylcellulose) 10 
 
Етанол и/или изопропанол (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, протеини, антиоксиданти) 5 
 
Parfum 2 
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Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Ароматични вещества 1 
 
Агенти-подсладители за устната кухина (напр. saccharin) 0,02 
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Рамкова рецептура №: 7.9 - 2011 
 

МОЛИВ ЗА УСТНИ 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  

(напр. дълговерижни алкохоли) 
 90 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 50 
 
Оцветители, оцветяващи добавки (напр. помътняващи агенти/ вещества за придаване на блясък) 50 
 
Течен paraffin и isoparaffin (напр. разклонен isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane) 40 
 
Пълнители (напр. talc, silica) 30 
 
Полимери (напр. найлон, PVP) 20 
 
Сгъстители (напр. stearalkonium hectorite) 10 
 
Допълнителни съставки (напр. UV-филтри, витамини, антиоксиданти) 5 
 
Емулгатори (напр. нейонни като polysorbate 60, 
PEG-6 sorbitan stearate) 5 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Parfum 0,5 
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Рамкова рецептура №: 7.10 - 2011 
 

ФИКСАТОР ЗА ЧЕРВИЛО 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 95 
 
Смоли (напр. PVP) 10 
 
Пластификатори (напр. diisopropyl adipate) 5 
 
Сгъстители (напр. hydroxyethylcellulose) 1 
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Рамкова рецептура №: 7.11 - 2011 
 

ФИКСАТОР ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ УСТНИТЕ И ОЧИТЕ 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  

(напр. дълговерижни алкохоли) 
 90 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 50 
 
Течен paraffin и isoparaffin (напр. разклонен isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane) 40 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin, propylene glycol) 25 
 
Емулгатори, сгъстители (напр. polysorbate) 25 
 
Пълнители (напр. talc, zinc stearate, silica) 15 
 
Омекотители (напр. дълговерижни алкохоли, isopropyl myristate) 10 
 
Полимери, смоли (напр. найлон, PVP) 10 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, UV-филтри, растителни екстракти) 5 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Parfum 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 7.12 - 2011 
 

ФИКСАТОР ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ ОЧИТЕ — БЕЗВОДЕН 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  

(напр. дълговерижни алкохоли) 
 70 
 
Течен paraffin и isoparaffin (напр. разклонен isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane) 50 
  
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 50 
 
Пълнители (напр. talc, silica, полиамиден прах) 40 
 
Сгъстители (напр. stearalkonium hectorite) 15 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, растителни екстракти, антиоксиданти)5 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Parfum 1 
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Рамкова рецептура №: 7.13 - 2011 
 

ДЪЛГОТРАЙНО ЧЕРВИЛО (МОЛИВ) 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin, propylene glycol) 20 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 20 
 
Полимери, смоли (напр. PVP, dimethicone copolyol) 15 
 
Емулгатори (напр. polysorbate) 10 
 
Оцветители, оцветяващи добавки (напр. помътняващи агенти/ вещества за придаване на блясък) 10 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, UV-филтри, антиоксиданти) 5 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Parfum 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 7.14 - 2011 
 

ДЪЛГОТРАЙНО ЧЕРВИЛО (ТЕЧНО) 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin, propylene glycol) 20 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 10 
 
Емулгатори (напр. trioleyl phosphate, sodium lauryl phosphate) 10 
 
Полимери, смоли (напр. xanthan gum, carbomer) 10 
 
Оцветители, оцветяващи добавки (напр. помътняващи агенти/вещества за придаване на блясък) 10 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални) и мазнини  5 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, антиоксиданти) 5 
 
Консерванти, антимикробни средства 2 
 
Parfum 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 7.15 - 2011 
 

СЕНКИ ЗА ОЧИ, РУЖ и ОЧНА ЛИНИЯ 
(ПУДРА) 

 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Оцветители вещества, оцветяващи добавки (напр. помътняващи агенти/ вещества за придаване на блясък) 80 
 
Свързващи вещества, масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини (напр. дълговерижни алкохоли)   20 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 20 
 
Противоспичащи агенти (напр. zinc/magnesium stearate, zinc/magnesium laurate)10 
 
Допълнителни съставки (напр. влагозадържащи вещества, витамини, UV-филтри) 5 
 
Parfum 1 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Пълнители (напр. talc, silica, нишесте, полиамиден прах, polyethylene на прах)до     100 
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Рамкова рецептура №: 7.16 - 2011 
 

СЕНКИ ЗА ОЧИ и РУЖ  
(КРЕМ) 

 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални) и восъци  70 
 
Оцветители вещества, оцветяващи добавки (напр. помътняващи агенти/ вещества за придаване на блясък) 50 
 
Пълнители (напр. talc, silica, полиамиден прах) 20 
 
Емулгатори (напр. PEG stearate, polysorbate) 10 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 10 
 
Сгъстители (напр. carbomer) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, растителни екстракти, UV-филтри, антиоксиданти) 5 
 
Parfum 1 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 7.17 - 2011 
 

СЕНКИ ЗА ОЧИ и РУЖ— БЕЗВОДНИ 
(КРЕМ, ЩИФТ, ПУДРА, …) 

 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  

(напр. дълговерижни алкохоли)      70  
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone)  70 
 
Оцветители, оцветяващи добавки (напр. помътняващи агенти/ вещества за придаване на блясък) 60 
 
Течен paraffin и isoparaffin (напр. разклонен isoparaffin (C11-C16), sododecane, isohexadecane) 50 
 
Пълнители (напр. talc, silica, полиамиден прах) 40 
 
Сгъстители (напр. stearalkonium hectorite) 15 
 
Филмообразуващи полимери (напр. PVP/hexadecene copolymer) 15 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, растителни екстракти, антиоксиданти, UV-филтри) 5 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Parfum 1 
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Рамкова рецептура №: 7.18 - 2011 
 

МОЛИВ ЗА ОЧИ 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  

(напр. дълговерижни алкохоли)       70 
 
Течeн paraffin и isoparaffin (напр. разклонен isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane) 50 
 
Оцветители, оцветяващи добавки (напр. помътняващи агенти/ вещества за придаване на блясък) 50 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 50 
 
Пълнители (напр. talc) 30 
 
Полимери, смоли (напр. найлон) 20 
 
Анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества (напр. polysorbate 60, PEG-6 sorbitan stearate) 5 
 
UV-филтри 5 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, растителни екстракти, антиоксиданти)5 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Parfum 0,3 
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Рамкова рецептура №: 7.19 - 2011 
ОЧНА ЛИНИЯ — ОБИКНОВЕНА 

(ТЕЧНОСТ, КРЕМ) 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Филмообразуващи полимери (напр. акрилна смола, ammonium acrylates copolymer) 40 
 
Оцветители, оцветяващи добавки (напр. помътняващи агенти/ вещества за придаване на блясък) 25 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  

(напр. дълговерижни алкохоли)       30 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 30 
 
Влагозадържащи вещества (напр. propylene glycol, glycerin) 20 
 
Емулгатори (напр. polysorbate, PEG oleate, TEA-oleate) 10 
 
Сгъстители (напр. carbomer,  
magnesium/aluminium silicate, cellulose) 10 
 
Етанол и/или изопропанол (alcohol, alcohol denat., изопропил алкохол)  10 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, растителни екстракти) 5 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Parfum 1 
 
Aqua до    100 
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Рамкова рецептура №: 7.20 - 2011 
 

ОЧНА ЛИНИЯ — ВОДОУСТОЙЧИВА 
(ТЕЧНОСТ, КРЕМ, ПАСТА) 

 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Смоли, филмообразуващи полимери (напр. акрилна смола, ammonium acrylates copolymer) 30 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  

(напр. дълговерижни алкохоли)       30 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 30 
 
Оцветители, оцветяващи добавки (напр. помътняващи агенти/вещества за придаване на блясък) 20 
 
Сгъстители (напр. stearalkonium hectorite, propylene carbonate) 15 
 
Етанол и/или изопропанол (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol) 10 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, растителни екстракти, aqua) 10 
 
Влагозадържащи вещества (напр. propylene glycol, glycerin) 8 
 
Пълнители (напр. talc, kaolin, zinc stearate) 5 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Parfum 1 
 
Течен paraffin и isoparaffin (напр. разклонен 
isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane) до     100 
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Рамкова рецептура №: 7.21 - 2011 
 

ОЧНА ЛИНИЯ 
(СУХА) 

 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Пълнители (напр. talc) 70 
 
Оцветители, оцветяващи добавки (напр. помътняващи агенти/вещества за придаване на блясък) 50 
 
Емулгатори, свързващи вещества (напр. естери на мастни киселини) 10 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, растителни екстракти) 5 
 
Parfum 1 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
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Рамкова рецептура №: 7.22 - 2011 
 

СПИРАЛА — ОБИКНОВЕНА 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Филмообразуващи полимери (напр. ammonium acrylates copolymer, производни на cellulose, acetyl trihexyl citrate) 45 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  

(напр. дълговерижни алкохоли)       30 
 
Оцветяващи вещества, оцветяващи добавки (напр. помътняващи агенти/ вещества за придаване на блясък) 25 
 
Емулгатори (напр. Tea-stearate) 20 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 20 
 
Влагозадържащи вещества (напр. propylene glycol, glycerin) 15 
 
Сгъстители (напр. magnesium silicate,  
aluminum silicate, производни на PEG) 15 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 11 
 
Влакна (напр. cellulose, найлонови влакна) 10 
 
Омекотители (напр. isopropyl myristate) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, растителни екстракти) 5 
 
Консерванти, антимикробни средства 2,5 
 
Parfum 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 7.23 - 2011 
 

СПИРАЛА — ВОДОУСТОЙЧИВА 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
Течен paraffin и isoparaffin (напр. разклонен  
isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane) 80 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. циклопентасилоксан, dimethicone) 80 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  

(напр. дълговерижни алкохоли) 
 30 
Смоли, филмообразуващи полимери (напр. aluminum distearate,  
PVP/hexadecene copolymer) 30 
 
Оцветители, оцветяващи добавки (напр. помътняващи агенти/вещества за придаване на блясък) 25 
 
Емулгатори (напр. cera alba) 20 
 
Пълнители (напр. talc, kaolin, zinc stearate) 15 
 
Сгъстители (напр. stearalkonium hectorite) 12 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 10 
 
Aqua 10 
 
Влагозадържащи вещества (напр. propylene glycol, glycerin) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, растителни екстракти, коприна на прах) 5 
 
Parfum 1 
 
Антиоксиданти 1 
Консерванти, антимикробни средства 1 
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Рамкова рецептура №: 7.24 - 2011 
 

СПИРАЛА 
(СУХА) 

 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 

 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
(напр. TEA-stearate) 50 
 
Восъци (напр. ozokerite, cera alba, carnauba) 50 
 
Оцветители, оцветяващи добавки (напр. помътняващи агенти/ вещества за придаване на блясък) 25 
 
Филмообразуващи полимери (напр. ammonium acrylates copolymer,  
производни на cellulose) 25 
 
Сгъстители (напр. производни на polyethylene, stearalkonium hectorite) 20 
 
Aqua 20 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, растителни екстракти) 5 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
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Рамкова рецептура №: 7.25 - 2011 
 

БРОКАТ ЗА ТЯЛО 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Оцветители, оцветяващи добавки (напр. помътняващи агенти/ вещества за придаване на блясък / цветно алуминиево фолио, 
полиестерно фолио или ламинати от двете) 30 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 15 
 
Влагозадържащи вещества (напр. propylene glycol) 10 
 
Полимери, сгъстители  
(напр. PVP/ VA copolymer с carbomer под формата на гел) 2 
 
Triethanolamine 2 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества 0,5 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 8.1 - 2011 
 

ПАРФЮМ  
(ОДЕКОЛОН, ТОАЛЕТНА ВОДА, ПАРФЮМНА ВОДА, ПАРФЮМЕН ЕКСТРАКТ, PARFUM) 

 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 98 
 
Parfum 40 
 
Омекотители, влагозадържащи вещества (напр. glycerin, propylene glycol)  10 
 
Емулгатори (напр. PEG-60, hydrogenated castor oil) 2 
 
UV-филтри 2 
 
Сгъстители (напр. carbomer) 2 
 
Оцветители 1 
 
Допълнителни съставки (напр. хелатиращи агенти) 1 
 
Антиоксиданти 0,5 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 8.2 - 2011 
 

ПАРФЮМИРАНА ПУДРА 
(НЕКОМПАКТНА ИЛИ КОМПАКТНА) 

 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Минерални пълнители (напр. talc, kaolin, magnesium/calcium carbonate) 99 
 
Други пълнители (напр. нишесте, полиамиден прах, sodium polyacrylate copolymer) 50 
 
Оцветители, оцветяващи добавки (напр. помътняващи агенти/вещества за придаване на блясък) 40 
 
Parfum 25 
 
Свързващи вещества (напр. растителни и/или минерални масла, естери на мастни киселини) 
 10 
 
Допълнителни съставки (напр. UV-филтри, витамини, антиоксиданти) 5 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
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Рамкова рецептура №: 8.3 - 2011 
 

ТВЪРД ПАРФЮМ (ПАСТА, БАЛСАМ, …) 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  

(напр. дълговерижни алкохоли) 
 90 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 30 
 
Оцветители вещества, оцветяващи добавки (напр. помътняващи агенти/ вещества за придаване на блясък) 50 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin, propylene glycol) 30 
 
Parfum 25 
 
Пълнители (напр. silica, полиамиден прах, нишесте) 20 
 
Сгъстители (напр. carbomer, hydroxyethylcellulose) 10 
 
Филмообразуващи полимери (напр. акрилна смола, ammonium acrylates copolymer) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, протеини, антиоксиданти) 5 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
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Рамкова рецептура №: 8.4 - 2011 
 

ПАРФЮМИРАНО МАСЛО ЗА КОЖА 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 80 
 
Оцветители вещества, оцветяващи добавки (напр. помътняващи агенти/ вещества за придаване на блясък) 40 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 30 
 
Parfum 25 
 
Пълнители (напр. silica, полиамиден прах, нишесте) 15 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin, propylene glycol) 10 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества (напр. glyceryl stearate, PEG stearate) 5 
 
Сгъстители (напр. dextrin palmitate) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. антиоксиданти, растителни екстракти) 5 
 
UV-филтри 2 
 
Масла (растителни и/или минерални)  до 100 
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Рамкова рецептура №: 9.1 - 2011 
 

СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН КРЕМ, ЛОСИОН 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  

(напр. дълговерижни алкохоли)       70 
 
UV-филтри 40 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 30 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin, propylene glycol) 30 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 25 
 
Емулгатори (напр. glyceryl stearate, PEG-100 stearate) 10 
 
Пълнители (напр. talc, silica, полиамиден прах) 10 
 
Допълнителни съставки (напр. bisabolol, витамини) 6 
 
Филмообразуващи полимери (напр. PVP) 5 
 
Сгъстители (напр. carbomer, xanthan gum) 5 
 
Parfum 3 
 
Консерванти, антимикробни средства 2 
 
Оцветители 2 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 9.2 - 2011 
 

СЛЪНЦЕЗАЩИТНО МАСЛО 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 70 
 
UV-филтри 35 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 30 
 
Филмообразуващи вещества (напр. PVP) 10 
 
Допълнителни съставки (напр. bisabolol) 6 
 
Parfum 3 
 
Оцветители 2 
 
Сгъстители (напр. bentonite) 1 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални)  до     100 
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Рамкова рецептура №: 9.3 - 2011 
 

СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ЩИФТ 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Восъци, мазнини (напр. theobroma cacao seed butter, polyethylene) 60 
 
UV-филтри 35 
 
Пълнители (напр. kaolin, полиамиден прах) 20 
 
Омекотители (напр. cetearyl octanoate) 15 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 10 
 
Допълнителни съставки (напр. bisabolol, оцветители) 6 
 
Антиоксиданти 1 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални)  до     100 
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Рамкова рецептура №: 9.4 - 2011 
 

СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ХИДРОГЕЛ 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 60 
 
UV-филтри 25 
 
Влагозадържащи вещества (напр. sorbitol) 10 
 
Допълнителни съставки (напр. растителни екстракти, витамини) 6 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 5 
 
Емулгатори (напр. cetearyl palmitate) 5 
 
Полимери (напр. carbomer) 5 
 
Оцветители 2 
 
Parfum 1 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 9.5 - 2011 
 

СЛЪНЦЕЗАЩИТЕН ГЕЛ (НА МАСЛЕНА ОСНОВА) 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 40 
 
UV-филтри 25 
 
Филмообразуващи полимери (напр. PVP) 10 
 
Сгъстители (напр. bentonite) 10 
 
Допълнителни съставки (напр. растителни екстракти, витамини) 6 
 
Оцветители 2 
 
Parfum 1 
 
Консерванти, антимикробни средства 2 
 
Антиоксиданти 0,5 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални)  до     100 
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Рамкова рецептура №: 9.6 - 2011 
 

ПРОДУКТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТЕН БЕЗ СЛЪНЧЕВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ — ЛОСИОН, КРЕМ 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  

(напр. дълговерижни алкохоли)       50 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 25 
 
Емулгатори (напр. glyceryl stearate, PEG stearate) 25 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin, PEG) 25 
 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone) 20 
 
Анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
(напр. sodium cocoyl isethionate, sodium laureth sulfate) 20 
 
UV-филтри 15 
 
Dihydroxyacetone 10 
 
Допълнителни съставки (напр. растителни екстракти, витамини, bisabolol)  6 
 
Сгъстители (напр. carbomer) 5 
 
Оцветители вещества 5 
 
Консерванти, антимикробни средства, хелатиращи агенти 2 
 
Parfum 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 9.7 - 2011 
 

ПРОДУКТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТЕН БЕЗ СЛЪНЧЕВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ — ЛОСИОН, ГЕЛ 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 60 
 
UV-филтри 15 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin, propylene glycol) 10 
 
Емулгатори (напр. PEG-40, hydrogenated castor oil) 10 
 
Допълнителни съставки (напр. растителни екстракти, allantoin, витамини)  6 
 
Dihydroxyacetone 10 
 
Сгъстители (напр. carbomer) 10 
 
Оцветители вещества 5 
 
Консерванти, антимикробни средства 2 
 
Parfum 0,5 
 
Хелатиращи агенти 0,5 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 10.1 - 2011 
 

ШАМПОАН — ТЕЧНОСТ, КРЕМ, ПАСТА 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Анионни повърхностноактивни вещества (напр. sodium/ammonium/TEA lauryl sulfates, sodium/ammonium/TEA laureth sulfates) 30 
 
Амфотерични повърхностноактивни вещества (напр. производни на betaine)  20 
 
Нейонни повърхностноактивни вещества (напр. мастни алканоламиди) 15 
 
Сгъстители (напр. propylene glycol, PEG) 10 
 
Катионни повърхностноактивни вещества ≥ C12 (напр. stearamidopropyl dimethylamine, behentrimonium chloride) 5 
 
Кондициониращи агенти за коса (напр. силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone, amodimethicone), 
силани (напр. алкоксисилани), производни на cysteine, производни на cellulose,  
естери на мастните киселини) 15 
 
Допълнителни съставки (напр. UV-филтри, вещества за придаване на блясък, помътняващи агенти) 10 
 
Parfum 2 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Хелатиращи агенти (напр. disodium EDTA) 0,5 
 
Aqua до    100 
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Рамкова рецептура №: 10.2 - 2011 
 

САПУН-ШАМПОАН 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Сапунена основа (напр. смесен sodium/potassium stearate и sodium/potassium laurate)  70 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.)  30 
 
Растителни екстракти  10 
 
Parfum  2 
 
Етерични масла  1 
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Рамкова рецептура №: 10.3 - 2011 
 

ШАМПОАН С БАЛСАМ 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Анионни повърхностноактивни вещества (напр. sodium laureth sulfate)   20 
 
Нейонни повърхностноактивни вещества (напр. алкил полиглюкозиди) 20 
 
Амфотерични повърхностноактивни вещества (напр. производни на betaine)  20 
 
Сгъстители (напр. дълговерижни алкохоли, stearyl alcohol) 10 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални) и восъци 10 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone, amodimethicone), силани (напр. алкоксисилани) 10 
 
Катионни повърхностноактивни вещества ≥ C12 (напр. behentrimonium chloride) 5 
 
Катионни полимери (напр. polyquaternium-11) 5 
 
Влагозадържащи вещества, омекотители (напр. glycerin) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. UV-филтри, вещества за придаване на блясък) 5 
 
Parfum 2 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Оцветители 1 
 
Хелатиращи агенти 0,5 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 10.4 - 2011 
 

БАЛСАМ ЗА КОСА 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  

(напр. дълговерижни алкохоли)      20 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone, amodimethicone), силани (напр. алкоксисилани) 20 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 15 
 
Амфотерични повърхностноактивни вещества (напр. производни на betaine)  15 
 
Емулгатори (напр. ceteth-30, cetyl alcohol) 10 
 
Омекотители, влагозадържащи вещества (напр. glycerin, propylene glycol)  10 
 
Сгъстители (напр. carbomer, hydroxyethylcellulose) 10 
 
Допълнителни съставки (напр. протеини, хелатиращи агенти, вещества за придаване на блясък) 10 
 
Катионни повърхностноактивни вещества ≥ C12 (напр. behentrimonium chloride) 5 
 
Полимери, смоли (напр. polyquaternium-10, polyquaternium-11,  
butyl ester of PVM/MA copolymer) 5 
 
Parfum 3 
 
UV-филтри 1 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Оцветители 1 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 10.5 - 2011 
 

БАЛСАМ ЗА КОСА (НА СИЛИКОНОВА ОСНОВА) 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Aqua 20 
 
Допълнителни съставки (напр. UV-филтри, полимери) 10 
 
Емулгатори (напр. етоксилирани дълговерижни алкохоли) 6 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 5 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane,  
dimethicone, amodimethicone)  до     100 
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Рамкова рецептура №: 10.6 - 2011 
 

ЛОСИОН ЗА КОСАТА / КОЖАТА НА ГЛАВАТА 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол и/или изопропанол (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol) 60 
 
Полимери (напр. PVP) 10 
 
Кондициониращи агенти за косата (напр. катионни полимери, производни на cellulose) 5 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  

(напр. дълговерижни алкохоли)  5 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone, amodimethicone), силани (напр. алкоксисилани) 5 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, растителни екстракти, хелатиращи агенти, UV-филтри, протеинови хидролизати) 5 
 
Емулгатори (напр. етоксилирани дълговерижни алкохоли) 3 
 
Parfum 3 
 
Консерванти, антимикробни средства 2 
 
Оцветители 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 10.7 - 2011 
 

ДВУФАЗЕН ЛОСИОН ЗА КОСАТА / КОЖАТА НА ГЛАВАТА 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Течен paraffin и isoparaffin (напр. разклонен  
isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane) 90 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 80 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  

(напр. дълговерижни алкохоли)       50 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone, amodimethicone), силани (напр. алкоксисилани) 50 
 
Изопропанол (isopropyl alcohol) 40 
 
Полимери (напр. PVP) 10 
 
Кондициониращи агенти за коса (напр. катионни съолимери, производни на cellulose) 10 
 
Влагозадържащи вещества (напр. propylene glycol) 10 
 
Допълнителни съставки (напр. UV-филтри, витамини) 5 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
 
(напр. етоксилирани мастни киселини) 3 
 
Parfum 3 
 
Консерванти, антимикробни средства 2 
 
Оцветители 1 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 11.1 - 2011 
 

БОЯ ЗА КОСА (ВРЕМЕННА) — ШАМПОАН 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Анионни повърхностноактивни вещества (напр. sodium/ammonium/TEA lauryl sulfate, sodium/ammonium/TEA laureth sulfate) 30 
 
Амфотерични повърхностноактивни вещества (напр. производни на betaine)  20 
 
Нейонни повърхностноактивни вещества (e.g мастни алканоламиди) 15 
 
Сгъстители (напр. propylene glycol, PEG) 10 
 
Катионни повърхностноактивни вещества ≥ C12 (напр. stearamidopropyl dimethylamine, distearyldimonium chloride) 5 
 
Кондициониращи агенти за косата (напр. силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone, amodimethicone), 
силани (напр. алкоксисилани), производни на cysteine, cellulose на целулозата,  
естери на мастни киселини) 15 
 
Допълнителни съставки (напр. UV-филтри, вещества за придаване на блясък, помътняващи агенти) 10 
 
Вещества за боядисване на косата: директни багрила (напр. disperse violet 1, acid violet 43, basic brown 17) 3 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Хелатиращи агенти (напр. disodium EDTA) 0,5 
 
Parfum 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 11.2 - 2011 
 

БОЯ ЗА КОСА (ВРЕМЕННА) — ПЯНА, ЛОСИОН 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 60 
 
Анионни /нейонни/ амфотерични повърхностноактивни вещества (напр. sodium laureth sulfate) 10 
 
Вещества, подобряващи свойствата на пенителите (напр. cocamide MIPA)  5 
 
Допълнителни съставки (напр. растителни екстракти, вещества за придаване на блясък) 5 
 
Полимери, смоли (напр. acrylates copolymer, carbomer) 4 
 
Вещества за боядисване на косата: директни багрила (напр. disperse violet 1, acid violet 43, basic brown 17) 2 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Катионни повърхностноактивни вещества ≥ C12 (напр. cetrimonium chloride)  0,2 
 
Регулатор на pH (напр. citric acid, triethanolamine) qs pH   3—9 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 11.3 - 2011 
 

БОЯ ЗА КОСА (ВРЕМЕННА или ПОЛУТРАЙНА) 
ТЕЧНОСТ, КРЕМ, ПЯНА 

 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол и/или изопропанол (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol) 50 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  

(напр. дълговерижни алкохоли)      20 
 
Емулгатори (напр. laureth) 11 
 
Силикони, включително летливи силикони (cyclopentasiloxane, dimethicone,  
amodimethicone) 10 
 
Анионни/нейонни/ амфотерични повърхностноактивни вещества (напр. етер на oleyl alcohol) 10 
 
Вещества за боядисване на косата: директни багрила (напр. HC red №.3, 4-amino-3-nitrophenol, 3-nitro-p-hydroxyethylaminophenol) 10 
 
Разтворители (напр. propylene glycol, benzyl alcohol) 10 
 
Катионни повърхностноактивни вещества ≥ C12 (напр. dicetyldimonium chloride) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. растителни екстракти, производни на протеините) 5 
 
Кондициониращи агенти за коса (напр. катионни полимери) 5 
 
Смоли (напр. acrylates copolymer) 3 
 
Сгъстители (напр. производни на cellulose) 2 
 
Parfum 1 
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Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Регулатор на pH: (напр. citric acid) или алкален (напр. ethanolamine,  
sodium hydroxide, ammonium hydroxide) qs  pH   2—10 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 11.4 - 2011 
 

БОЯ ЗА КОСА (ТРАЙНА, С ОКИСЛИТЕЛ) 
 

ТИП 1: ДВУКОМПОНЕНТНА — ОЦВЕТИТЕЛ   
 

 
Смесва се с окислителя (11.8-2011 или 11.9-2011) непосредствено преди употреба 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Анионни повърхностноактивни вещества (напр. ammonium laureth sulfate)  20 
Нейонни повърхностноактивни вещества (напр. laureth-12, deceth-3) 20 
Амфотерични повърхностноактивни вещества (напр. производни на betaine)  20 
 
Емулгатори (напр. етоксилирани дълговерижни алкохоли) 30 
 
Сапуни (напр. олеати на ammonium hydroxide/ethanolamine) 30 
 
Разтворители (напр. propylene glycol, glycerin) 20 
 
Сгъстители (напр. carbomer, дълговерижни алкохоли) 20 
 
Етанол и/или изопропанол (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol) 16 
 
Вещества за боядисване на косата: 
 

Основни междинни продукти (напр. p-фенилендиамини като  
p-phenylenediamine и toluene-2,5-diamine, p-аминофеноли 
като p-aminophenol и 4-amino-m-cresol, хетероциклични  
диамини като 1-hydroxyethyl 4,5-diamino pyrazole sulfate) 6 
 
Съединяващи вещества (напр. m-аминофеноли като m-aminophenol и 4-amino-2-hydroxytoluene, m-фенилендиамини като  
2-amino-4-hydroxyethylamino-anisole, резорциноли като  
resorcinol и 4-chlororesorcinol, пиридини като 
2,6-dihydroxy-3,4-dimethylpyridine, нафтоли като  
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1,5- naphthalenediol) 6 
 
Директни багрила (напр. HC red no. 3, 2-amino-6-chloro-4-nitrophenol,  
basic yellow 87) 6 
 

Алкални вещества (напр. ammonium hydroxide*, ethanolamine) 10 
 
Катионни повърхностноактивни вещества ≥ C12 (напр. dicetyldimonium chloride, PEG-2 oleamine) 5 
 
Катионни полимери (напр. polyquaternium-6) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. кондициониращи агенти за коса, вещества за придаване на блясък) 5 
 
Антиоксиданти, редуциращи агенти (напр. ascorbic acid, sodium metabisulfite) 3 
 
Parfum 2 
 
Хелатиращи агенти (напр. EDTA) 1 
 
Aqua до     100 
 
Стойност на pH: 8—11,6 
Стойност на pH на сместа с окислителя: 8—11,6 
* Максималната разрешена концентрация на ammonium hydroxide е 6 %. 
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Рамкова рецептура №: 11.5 - 2011 
 

БОЯ ЗА КОСА (ТРАЙНА, С ОКИСЛИТЕЛ) 
 

ТИП 2: ДВУКОМПОНЕНТНА — ОЦВЕТИТЕЛ С ВИСОКО МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ  
 

 
 
Смесва се с окислителя (11.8-2011 или 11.9-2011) непосредствено преди употреба  
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални) 80 
 
Анионни повърхностноактивни вещества (напр. ammonium laureth sulfate)  20 
Нейонни повърхностноактивни вещества (напр. . laureth-12, deceth-3) 20 
Амфотерични повърхностноактивни вещества (напр. производни на betaine)  20 
 
 
Емулгатори (напр. етоксилирани дълговерижни алкохоли) 30 
 
Сапуни (напр. олеати на ammonium hydroxide/ethanolamine) 30 
 
Разтворители (напр. propylene glycol, glycerin) 20 
 
Сгъстители (напр. carbomer, дълговерижни алкохоли) 20 
 
Етанол и/или изопропанол (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol) 16 
 
Вещества за боядисване на косата: 
 

Основни междинни продукти (напр. p-фенилендиамини като  
p-phenylenediamine и toluene-2,5-diamine, p-аминофеноли 
като p-aminophenol и  4-amino-m-cresol, хетероциклични  
диамини като 1-hydroxyethyl 4,5-diamino pyrazole sulfate) 6 
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Съединяващи вещества (напр. m-аминофеноли като m-aminophenol и 4-amino-2-hydroxytoluene, m-фенилендиамини като  
2-amino-4-hydroxyethylamino-anisole, резирциноли като  
resorcinol и 4-chlororesorcinol, пиридини като 
 2,6-dihydroxy-3,4-dimethylpyridine, нафтоли като  
1,5-naphthalenediol) 6 
 
Директни багрила (напр. HC red no. 3, 2-amino-6-chloro-4-nitrophenol,  
basic yellow 87) 6 

 
Алкални вещества 10 
 
Катионни повърхностноактивни вещества ≥ C12 (напр. dicetyldimonium chloride, PEG-2 oleamine) 5 
 
Катионни полимери (напр. polyquaternium-6) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. кондициониращи агенти за коса, вещества за придаване на блясък) 5 
 
Антиоксиданти (напр. ascorbic acid) 3 
 
Редуциращи агенти 3 
 
Parfum 2 
 
Хелатиращи агенти (напр. EDTA) 1 
 
Aqua до     100 
 
 
Стойност на pH: 8—11,6 
Стойност на pH на сместа с окислител: 8—11,6 
* Максималната разрешена концентрация на ammonium hydroxide е 6 %. 
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Рамкова рецептура №: 11.6 - 2011 
 

БОЯ ЗА КОСА (ТРАЙНА, С ОКИСЛИТЕЛ) 
 

ТИП 3: ТРИКОМПОНЕНТНА — ОЦВЕТИТЕЛ — ЧАСТ А  
 

 
Част А (11.6-2011) и част Б (11.7-2011) се смесват с окислителя (11.8-2011 или 11.9-2011) непосредствено преди употреба  
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Алкални вещества (напр. ammonium hydroxide*, ethanolamine) 22 
 
Разтворители (напр. propylene glycol, glycerin) 20 
 
Вещества за боядисване на косата: 
 

Основни междинни продукти (напр. p-фенилендиамини като  
p-phenylenediamine и toluene-2,5-diamine, p-аминофеноли 
като p-aminophenol и  4-amino-m-cresol, хетероциклични  
диамини като 1-hydroxyethyl 4,5-diamino pyrazole sulfate) 10 
 
Съединяващи вещества (напр. m-аминофеноли като m-aminophenol и 4-amino-2-hydroxytoluene, m-фенилендиамини като  
2-amino-4-hydroxyethylamino-anisole, резорциноли като  
resorcinol и 4-chlororesorcinol, пиридини като 
2,6-dihydroxy-3,4-dimethylpyridine, нафтоли като 
1,5-naphthalenediol) 10 
 
Директни багрила (напр. HC red no. 3, 2-amino-6-chloro-4-nitrophenol,  
basic yellow 87) 10 

 
Етанол и/или изопропанол (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol) 16 
 
Сгъстители (напр. производни на cellulose) 10 
 
Катионни повърхностноактивни вещества ≥ C12 (напр. dicetyldimonium chloride, PEG-2 oleamine) 5 
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Катионни полимери (напр. polyquaternium-6) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. кондициониращи агенти за коса, вещества за придаване на блясък) 5 
 
Антиоксиданти, редуциращи агенти (напр. ascorbic acid, sodium metabisulfite) 3 
 
Parfum 2 
 
Хелатиращи агенти (напр. EDTA) 1 
 
Aqua до     100 
 
 
Стойност на pH: 8—11,6 
Стойност на pH на сместа на част А, част Б и окислителя: 8—11,6. 
 
* Максималната разрешена концентрация на ammonium hydroxide е 6 %. 
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Рамкова рецептура №: 11.7 - 2011 
 

БОЯ ЗА КОСА (ТРАЙНА, С ОКИСЛИТЕЛ) 
 

ТИП 3: ТРИКОМПОНЕНТНА — ОЦВЕТИТЕЛ — ЧАСТ Б  
 

 
 
Част А (11.6-2011) и част Б (11.7-2011) се смесват с окислителя (11.8-2011 или 11.9-2011) непосредствено преди употреба  
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
 (напр. етоксилирани дълговерижни алкохоли) 20 
 
Омекотители, влагозадържащи вещества (напр. octyldodecanol) 20 
 
Сгъстители (напр. bentonite, мастни естери) 20 
 
Катионни повърхностноактивни вещества ≥ C12 (напр. dicetyldimonium chloride, PEG-2 oleamine) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. кондициониращи агенти за коса, антиоксиданти)5 
 
Parfum 2 
 
Хелатиращи агенти (напр. EDTA) 1 
 
Масла (напр.растителни и/или минерални)  до 100 
 
 
 
 
Стойност на pH на сместа на част А, част Б и окислителя: 8—11,6 
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Рамкова рецептура №: 11.8 - 2011 
 

БОЯ ЗА КОСА (ТРАЙНА, С ОКИСЛИТЕЛ) 
 

ТИП 1 : ДВУКОМПОНЕНТНА ИЛИ ТРИКОМПОНЕНТНА — ОКИСЛИТЕЛ   
 

 
 
Смесва се с оцветителя (11.4-2011 или 11.5-2011 или 11.6-2011 + 11.7-2011) непосредствено преди употреба 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
 (напр. етоксилирани дълговерижни алкохоли) 15 
 
Hydrogen peroxide 12 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin) 10 
 
Parfum 2 
 
Хелатиращи агенти 0,5 
 
Стабилизатори на hydrogen peroxide (напр. sodium stannate) 0,5 
 
Регулатор на pH (напр. phosphoric acid) qs  pH   2—3 
 
Aqua до     100 
 
 
 
Стойност на pH на сместа с оцветителя: 8—11,6. 
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Рамкова рецептура №: 11.9 - 2011 
 

БОЯ ЗА КОСА (ТРАЙНА, С ОКИСЛИТЕЛ) 
ТИП 2: ДВУКОМПОНЕНТНА ИЛИ ТРИКОМПОНЕНТНА — ОКИСЛИТЕЛ С ВИСОКО МАСЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ  

 
 
 
Смесва се с оцветителя (11.4-2011 или 11.5-2011 или 11.6-2011 + 11.7-2011) непосредствено преди употреба 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални) 80 
 
Сгъстители (напр. дълговерижни алкохоли, acrylates copolymer) 15 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
 (напр. етоксилирани дълговерижни алкохоли) 15 
 
Hydrogen peroxide 12 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin) 10 
 
Допълнителни съставки (напр. кондициониращи агенти за коса) 5 
 
Parfum 2 
 
Хелатиращи агенти 0,5 
 
Стабилизатори на hydrogen peroxide (напр. sodium stannate) 0,5 
 
Регулатор на pH (напр. phosphoric acid) qs  pH   2—3 
 
Aqua до     100 
 
 
Стойност на pH на сместта с оцветителя: 8—11,6 
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Рамкова рецептура №: 11.10 - 2011 
 

ПРОДУКТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА БОЯ (РЕДУЦИРАЩ) —  ЧАСТ А 
 
 
Смесва се с част Б (11.11-2011) непосредствено преди употреба 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Киселина: citric acid 13 
 
Aqua до     100 
 
 
 
Стойност на pH: 1,5—2 
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Рамкова рецептура №: 11.11 - 2011 
 

ПРОДУКТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА БОЯ (РЕДУЦИРАЩ) — ЧАСТ Б 
 
 
Смесва се с част А (11.10-2011) непосредствено преди употреба 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Редуциращ агент (напр. sodium hydroxymethane sulfonate) 20 
 
Aqua до     100 
 
 
 
Стойност на pH: 10—11 
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Рамкова рецептура №:  11.12 - 2011 
 

ПРОДУКТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА БОЯ (ОКИСЛЯВАЩ) — ЧАСТ А 
 

СМЕСВА СЕ НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДИ УПОТРЕБА С ПРОДУКТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА БОЯ (ОКИСЛЯВАЩ) — ЧАСТ 
Б 

 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Ammonium / sodium / potassium persulfate 70 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални) 50 
 
Пълнители (напр. kaolin, magnesium stearate) 50 
 
Алкални вещества, включително вещества, способстващи отделянето на ammonium hydroxide (напр. sodium/magnesium silicate, sodium 
carbonate, sodium metasilicate, ammonium chloride)  45 
 
 
Емулгатори (напр. sodium lauryl sulfate) 15 
 
 
 
Сгъстители (напр. гуарова гума) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. оцветители, хелатиращи агенти) 5 
 
 
 
Стойност на pH на сместа на част А + част Б: 9,5—11,5 
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Рамкова рецептура №:      11.13 - 2011 
 

ПРОДУКТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА БОЯ (ОКИСЛЯВАЩ) — ЧАСТ Б 
 
 

СМЕСВА СЕ НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДИ УПОТРЕБА С ПРОДУКТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА БОЯ (ОКИСЛЯВАЩ) — ЧАСТ 
А 

 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
(напр. етоксилирани дълговерижни алкохоли) 15 
 
Hydrogen peroxide 12 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin) 10 
 
Масла (напр.растителни и/или минерални) 5 
 
Parfum 2 
 
Хелатиращи агенти 0,5 
 
Стабилизатори на hydrogen peroxide (напр. sodium stannate) 0,5 
 
Регулатор на pH (напр. phosphoric acid) qs  pH   2 - 3 
 
Aqua до     100 
 
 
 
Стойност на pH на сместа на част А + част Б: 9,5—11,5 
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Рамкова рецептура №: 11.14 - 2011 
 

ПОЧИСТВАЩ ПРОДУКТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА БОЯ ОТ КОЖАТА 
(РЕДУЦИРАЩ) 

 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 30 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
  
(напр. sodium laureth sulfate, етоксилирани дълговерижни алкохоли) 20 
 
Разтворители (напр. propylene glycol, PPG-2 butyl ether) 10 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin) 10 
 
Редуциращи агенти (напр. sodium sulfite) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. bisabolol) 5 
 
Parfum 2 
 
Aqua до    100 
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Рамкова рецептура №: 11.15 - 2011 
 

ПРОДУКТ ЗА ИЗРУСЯВАНЕ НА КОСАТА — ПРАХ 
 
 

СМЕСВА СЕ НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДИ УПОТРЕБА: 
С AQUA — ЗА САМОСТОЯТЕЛНА УПОТРЕБА 
ИЛИ С ОКИСЛИТЕЛ  (11.17-2011 ИЛИ 11.18-2011) 
ИЛИ С ОКИСЛИТЕЛ И АЛКАЛНИ КОМПОНЕНТИ  (11.17-2011 ИЛИ 11.18-2011 ИЛИ 11.19-2011) 

 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Ammonium / sodium / potassium persulfate 70 
 
Пълнители (напр. kaolin, magnesium stearate) 50 
 
Алкални вещества, включително вещества, способстващи за освобождаването на ammonium hydroxide (напр. sodium carbonate, 
sodium/magnesium silicate,  
sodium metasilicate, ammonium chloride)  45 
Емулгатори (напр. sodium lauryl sulfate) 15 
 
Сгъстители (напр. гуарова гума) 5 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. оцветители, хелатиращи агенти) 5 
 
 
Стойност на pH при 1 % прах във водата: 10—11 
Стойност на pH на различните смеси: 9,5—11,5 
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Рамкова рецептура №: 11.16 - 2011 
 

ПРОДУКТ ЗА ИЗРУСЯВАНЕ НА КОСАТА — ПАСТА 
 
 

СМЕСВА СЕ НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДИ УПОТРЕБА  
С ОКИСЛИТЕЛ  (11.17-2011 ИЛИ 11.18-2011) 
ИЛИ С ОКИСЛИТЕЛ И АЛКАЛНИ КОМПОНЕНТИ  (11.17-2011 ИЛИ 11.18-2011 И 11.19-2011) 

 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Ammonium / sodium / potassium persulfate 70 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални) 50 
 
Пълнители (напр. kaolin, magnesium stearate) 50 
 
Алкални вещества, включително вещества, способстващи за освобождаването на ammonium hydroxide (напр. sodium/magnesium silicate, 
sodium carbonate,  
sodium metasilicate, ammonium chloride)  45 
 
Емулгатори (напр. sodium lauryl sulfate) 15 
 
Сгъстители (напр. гуарова гума) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. оцветители, хелатиращи агенти) 5 
 
Стойност на pH на различните смеси: 9,5—11,5 
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Рамкова рецептура №: 11.17 - 2011 
 

ПРОДУКТ ЗА ИЗРУСЯВАНЕ НА КОСАТА — ОКИСЛИТЕЛ — ТИП 1 
 
 

СМЕСВА СЕ НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДИ УПОТРЕБА С: 
- ПРОДУКТ ЗА ИЗРУСЯВАНЕ НА КОСАТА — ПРАХ (11.15-2011) ИЛИ ПРОДУКТ ЗА ИЗРУСЯВАНЕ НА КОСАТА — 
ПРАХ + АЛКАЛЕН КОМПОНЕНТ (11.15-2011 + 11.19-2011) 
- ПРОДУКТ ЗА ИЗРУСЯВАНЕ НА КОСАТА — ПАСТА (11.16-2011) ИЛИ ПРОДУКТ ЗА ИЗРУСЯВАНЕ НА КОСАТА — 
ПАСТА + АЛКАЛЕН КОМПОНЕНТ (11.16-2011 + 11.19-2011) 

 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
 (напр. етоксилирани дълговерижни алкохоли) 15 
 
Hydrogen peroxide 12 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin) 10 
 
Масла (напр.растителни и/или минерални) 5 
 
Parfum 2 
 
Хелатиращи агенти 0,5 
 
Стабилизатори на hydrogen peroxide (напр. sodium stannate) 0,5 
 
Регулатор на pH (напр. phosphoric acid) qs  pH   2—3 
 
Aqua до     100 
 
 
 
Стойност на pH на различните смеси: 9,5—11,5 
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Рамкова рецептура №: 11.18 - 2011 
 

ПРОДУКТ ЗА ИЗРУСЯВАНЕ НА КОСАТА — ОКИСЛИТЕЛ — ТИП 2 
 

СМЕСВА СЕ НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДИ УПОТРЕБА С: 
- ПРОДУКТ ЗА ИЗРУСЯВАНЕ НА КОСАТА — ПРАХ (11.15-2011) ИЛИ ПРОДУКТ ЗА ИЗРУСЯВАНЕ НА КОСАТА — 
ПРАХ + АЛКАЛЕН КОМПОНЕНТ (11.15-2011 + 11.19-2011) 
- ПРОДУКТ ЗА ИЗРУСЯВАНЕ НА КОСАТА — ПАСТА (11.16-2011) ИЛИ ПРОДУКТ ЗА ИЗРУСЯВАНЕ НА КОСАТА 
ПАСТА + АЛКАЛЕН КОМПОНЕНТ (11.16-2011 + 11.19-2011) 

 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Масла (напр.растителни и/или минерални) 80 
 
Сгъстители (напр. дълговерижни алкохоли, acrylates copolymer) 15 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
 (напр. етоксилирани дълговерижни алкохоли) 15 
 
Hydrogen peroxide 12 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin) 10 
 
Допълнителни съставки (напр. кондициониращи агенти за коса) 5 
 
Parfum 2 
 
Хелатиращи агенти 0,5 
 
Стабилизатори на hydrogen peroxide (напр. sodium stannate) 0,5 
 
Регулатор на pH (напр. phosphoric acid) qs  pH   2 - 3 
 
Aqua до    100 
 
Стойност на pH на различните смеси: 9,5—11,5 
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Рамкова рецептура №: 11.19 - 2011 
 

ПРОДУКТ ЗА ИЗРУСЯВАНЕ НА КОСАТА — АЛКАЛЕН КОМПОНЕНТ 
 
 

СМЕСВА СЕ НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕДИ УПОТРЕБА С: 
- ПРОДУКТ ЗА ИЗРУСЯВАНЕ НА КОСАТА — ПРАХ (11.15-2011) + ОКИСЛИТЕЛ (11.17-2011 ИЛИ 11.18-2011) 
- ПРОДУКТ ЗА ИЗРУСЯВАНЕ НА КОСАТА — ПАСТА (11.16-2011) + ОКИСЛИТЕЛ (11.17-2011 ИЛИ 11.18-2011) 

 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Анионни повърхностноактивни вещества (напр. ammonium laureth sulfate)  20 
 
Нейонни повърхностноактивни вещества (напр. laureth-12, deceth-3) 20 
 
Амфотерични повърхностноактивни вещества (напр. производни на betaine)  20 
 
Емулгатори (напр. етоксилирани дълговерижни алкохоли) 30 
 
Сапуни (напр. олеати на ammonium hydroxide/ethanolamine) 30 
 
Разтворители (напр. propylene glycolpro, glycerin) 20 
 
Сгъстители (напр. carbomer, дълговерижни алкохоли) 20 
 
Етанол и/или изопропанол (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol) 16 
 
Алкални вещества (напр. ammonium hydroxide*, ethanolamine) 10 
 
Катионни повърхностноактивни вещества ≥ C12 (напр. dicetyldimonium chloride, PEG-2 oleamine) 5 
 
Катионни полимери (напр. polyquaternium-6) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. кондициониращи агенти за коса, вещества за придаване на блясък) 5 
 
Parfum 2 
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Хелатиращи агенти (напр. EDTA) 1 
 
Aqua до     100 
 
 
Стойност на pH: 8—11,6 
Стойност на pH на различните смеси: 9,5—11,5 
 
* Максималната разрешена концентрация на ammonium hydroxide е 6 %. 
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Рамкова рецептура №: 11.20 - 2011 
 

ПРОДУКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЦВЕТА НА КОСАТА 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Восъци (напр. petrolatum, cetearyl alcohol) 35 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални) 20 
 
Влагозадържащи вещества (напр. sorbitol, glycerin) 10 
 
Емулгатори (напр. ceteth-12, sorbitan sesquioleate) 10 
 
Sulfur 3 
 
Parfum 1 
 
Aqua до     100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 198

Рамкова рецептура №: 12.1 - 2011 
 

СТИЛИЗИРАЩ КРЕМ / СТИЛИЗИРАЩА ПАСТА ЗА КОСА (ЖЕЛЕ, ПОМАДА, ПАСТА, ВАКСА, …) 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални) и восъци 60 
 
Влагозадържащи вещества (напр. propylene glycol, glycerin) 50 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
(напр. етоксилирани мастни киселини) 30 
 
Кондициониращи агенти за коса (напр. производни на cellulose, катионни полимери) 20 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone, amodimethicone), силани (напр. алкоксисилани) 20 
 
Вещества за оформяне на косата (напр. kaolin, нишесте) 20 
 
Смоли, полимери (напр. PVP/VA copolymer, acrylates copolymer)/ 
неутрализиращ агент (напр. aminomethyl propanol) 10 
 
Допълнителни съставки (напр. UV-филтри, витамини, оцветители,  
хелатиращи агенти) 5 
 
Parfum 1 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 12.2 - 2011 
 

ВАКСА ИЛИ БРИЛЯНТИН ЗА БЛЯСЪК НА КОСАТА 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални) и восъци 99 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone, amodimethicone), силани (напр. алкоксикилани) 99 
 
Емулгатори (напр. етоксилирани мастни киселини) 3 
 
Parfum 3 
 
Допълнителни съставки (напр. UV-филтри, витамини) 2 
 
Консерванти, антимикробни средства, антиоксиданти 1 
 
Оцветители 1 
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Рамкова рецептура №: 12.3 - 2011 
 

СТИЛИЗИРАЩ ЛОСИОН ЗА КОСА 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Течен paraffin и isoparaffin (напр. разклонен  
isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane) 90 
 
Етанол и/или изопропанол (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol) 80 
 
Кондициониращи агенти за косата (напр. катионни полимери, производни на cellulose) 20 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  

(напр. дълговерижни алкохоли)      15 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone, amodimethicone), силани (напр. алкоксисилани) 15 
 
Смоли, полимери (напр. polyvinyl acetate, PVP)/ неутрализиращ агент  
(напр. aminomethyl propanol) 10 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, растителни екстракти, хелатиращи агенти, UV-филтри, протеинови хидролизати) 5 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
 (напр. етоксилирани дълговерижни алкохоли) 3  
 
Parfum 3 
 
Консерванти, антимикробни средства 2 
 
Оцветители 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 12.4 - 2011 
 

ФИКСИРАЩ ЛОСИОН 
(ВКЛЮЧИТЕЛНО ОЦВЕТЕНИ ФИКСИРАЩИ ЛОСИОНИ) 

 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 80 
 
Изопропанол (isopropyl alcohol) 40 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  

(напр. дълговерижни алкохоли)      10 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone, amodimethicone), силани (напр. алкоксисилани) 10 
 
Смоли, полимери (напр. polyvinyl acetate, PVP) 5 
 
Parfum 2 
 
Влагозадържащи вещества (напр. propylene glycol) 2 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
 
(напр. етоксилирани мастни киселини) 2 
 
Неутрализиращи агенти (напр. aminomethyl propanol) 2 
 
Допълнителни съставки (напр. UV-филтри, витамини) 2 
 
Консерванти, антимикробни средства 2 
 
Катионни повърхностноактивни вещества ≥ C12 (напр. cetrimonium chloride)  1 

 
Катионни полимери (напр. polyquaternium-11, polyquaternium-28) 1 
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Изопропилови естери на мастни киселини 1 
 
Вещества за боядисване на косата, оцветители 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 12.5 - 2011 
 

ГЕЛ ЗА БЛЯСЪК НА КОСАТА /СТИЛИЗИРАЩ ГЕЛ ЗА КОСА 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 80 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone, amodimethicone), силани (напр. алкоксисилани) 25 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin, propylene glycol) 20 
 
Смоли, полимери (напр. PVP, polyquaternium-11, VA/crotonates  
copolymer, butyl ester of PVM/MA copolymer)/неутрализиращ агент  
(напр. aminomethyl propanol, triethanolamine)  15 
 
Оцветители, оцветяващи добавки (напр. помътняващи агенти/ вещества за придаване на блясък) 15 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
 (напр. етоксилирани мастни киселини) 5 
 
Изопропанол (isopropyl alcohol) (може да присъства в смоли) 5 
 
Сгъстители (напр. carbomer) 2 
 
Допълнителни съставки (напр. UV-филтри, витамини) 2 
 
Консерванти, антимикробни средства, хелатиращи агенти 1,5 
 
Parfum 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 12.6 - 2011 
 

ПЯНА ЗА КОСА 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 30 
 
Пропеленти (напр. въглеводороди, dimethyl ether, сгъстен газ) 30 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  

(напр. дълговерижни алкохоли)       25 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone, amodimethicone), силани (напр. алкоксисилани) 25 
 
Филмообразуващи вещества, полимери, смоли (напр. polyvinyl acetate, PVP, polyquaternium-4) и неутрализиращ агент (напр. aminomethyl 
propanol)  10 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin) 10 
 
Полигликолови етери 5 
 
Катионни повърхностноактивни вещества ≥ C12 (напр. cetrimonium chloride)  5 
 
Нейонни повърхностноактивни вещества (напр. oleth-20) 5 
 
Вещества за оформяне на косата (напр. kaolin, нишесте) 3 
 
Пластификатори (напр. triacetin) 2 
 
Консерванти, антимикробни средства 2 
 
Допълнителни съставки (напр. UV-филтри, витамини) 2 
 
Оцветяващи вещества 1 
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Parfum 0,2 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 12.7 - 2011 
 

СПРЕЙ ЗА КОСА — АЕРОЗОЛЕН 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол и/или изопропанол (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol) 95 
 
Пропеленти (напр. dimethyl ether, въглеводороди) 90 
 
Разтворители (напр. летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone), течен paraffin и isoparaffin (напр. разклонен  
isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane)) 40 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin, propylene glycol) 30 
 
Смоли, полимери (напр. PVP/VA copolymer, VA/crotonates copolymer,  
butyl ester of PVM/MA copolymer) / неутрализиращ агент  
(напр. aminomethyl propanol) / Алкоксилирани производни на glucose 8,5 
 
Допълнителни съставки (напр. UV-филтри, витамини) 2 
 
Пластификатори (напр. полигликолови етери, естери на alcohol) 2 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Parfum 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 12.8 - 2011 
 

СПРЕЙ ЗА КОСА — СЪС СПРЕЙ-ПОМПА 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол и/или изопропанол (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol) 95 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  

(напр. дълговерижни алкохоли) 
 50 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone, amodimethicone), силани (напр. алкоксисилани) 50 
 
Течен paraffin и isoparaffin (напр. разклонен  
isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane)  40 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin, propylene glycol) 20 
 
Смоли, полимери (напр. PVP/VA copolymer, VA/crotonates copolymer,  
butyl ester of PVM/MA copolymer)/неутрализиращ агент  
(напр. aminomethyl propanol) / алкоксилирани производни на glucose 8 
 
Пластификатори (напр. полигликолови етери, естери на alcohol) 2 
 
Допълнителни съставки (напр. UV-филтри, витамини) 2 
 
Вещества за оформяне на косата (напр. silica) 1 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Parfum 1 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 12.9 - 2011 
 

СПРЕЙ ЗА БЛЯСЪК НА КОСАТА — АЕРОЗОЛЕН 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Пропеленти (напр. dimethyl ether, въглеводороди) 90 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални), восъци и мазнини  

(напр. дълговерижни алкохоли)       50 
 
Силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone, amodimethicone), силани (напр. алкоксисилани) 50 
 
Течен paraffin и isoparaffin (напр. разклонен  
isoparaffin (C11-C16), isododecane, isohexadecane)  40 
 
Смоли, полимери (напр. PVP/VA copolymer, VA/crotonates copolymer,  
butyl ester of PVM/MA copolymer) / Неутрализиращ агент  
(напр. aminomethyl propanol) / Алкоксилирани производни на glucose 10 
 
Допълнителни съставки (напр. UV-филтри, витамини, оцветители вещества) 5 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Parfum 1 
 
Етанол и/или изопропанол (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol)  до    100 
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Рамкова рецептура №: 12.10 - 2011 
 

ЛОСИОН ЗА ТРАЙНО КЪДРЕНЕ — ЕДНОКОМПОНЕНТЕН — НА ОСНОВАТА НА РЕДУЦИРАЩИ АГЕНТИ 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Редуциращи агенти, напр.: 
 - ammonium thioglycolate  13  
 - ammonium thiolactate  12 
 - cysteine HCl  10 
 - sodium metabisulfite  8 
 - sodium sulfite  8 
 
Алкални вещества (напр. ammonium hydroxide, ethanolamine,  
ammonium bicarbonate) 8 
 
Diammonium dithiodiglycolate 6 
 
Силикони (напр. amodimethicone), силани (напр. алкоксисилани) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. сгъстители, емулгатори) 3 
 
Анионни / нейонни / амфотерични повърхностноактивни вещества (напр. cocamidopropyl betaine) 3 
 
Катионни повърхностноактивни вещества ≥ C12   (напр. dicetyldimonium chloride)3 
 
Анионни / катионни полимери (напр. acrylates copolymer,  
polyquaternium-11) 2,5 
 
Кондициониращи агенти за коса (напр. протеини) 2,5 
 
Parfum 1 
 
Оцветители 1 
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Помътняващи агенти (напр. styrene/PVP copolymer) 0,5 
 
Хелатиращи агенти 0,3 
 
Aqua до     100 
 
 
 
 
Стойност на pH: 7—9,5 
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Рамкова рецептура №: 12.13 - 2011 
 
ЛОСИОН ЗА ТРАЙНО КЪДРЕНЕ — ДВУКОМПОНЕНТЕН — НА ОСНОВАТА НА ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД И РЕДУЦИРАЩИ 

АГЕНТИ — ЧАСТ А 
 
 
Смесва се непосредствено преди употреба с част Б (12.14-2011), като реакцията при смесването на части А и Б е екзотермична. 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Hydrogen peroxide 12 
 
Нейонни повърхностноактивни вещества 5 
 
Кондициониращи агенти за коса (напр. протеини) 1 
 
Стабилизатори 0,5 
 
Aqua до     100 
 
 
 
Стойност на pH: 2,5—3,5 
 
Стойност на pH на готовата за употреба смес (части А и Б): 7—9,5 
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Рамкова рецептура №: 12.14 - 2011 
 
ЛОСИОН ЗА ТРАЙНО КЪДРЕНЕ — ДВУКОМПОНЕНТЕН — НА ОСНОВАТА НА ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД И РЕДУЦИРАЩИ 

АГЕНТИ — ЧАСТ Б 
 
 
Смесва се непосредствено преди употребата с част А (12.13-2011), като реакцията при смесването на части А и Б е екзотермична. 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Редуциращ агент: Ammonium thioglycolate 20 *  
 
Алкални вещества (напр. ammonium hydroxide, ethanolamine,  
ammonium bicarbonate) 8 
 
Анионни / нейонни / амфотерични  повърхностноактивни вещества (напр. производни на betaine) 3 
 
Катионни повърхностноактивни вещества ≥ C12 (напр. dicetyldimonium chloride) 3 
 
Parfum 1 
 
Оцветители 1 
 
Помътняващи агенти 0,5 
 
Aqua до     100 
 
 
* преди екзотермичната реакция с hydrogen peroxide 
 
 
 
Стойност на pH: 7—9,5 
 
Стойност на pH на готовата за употреба смес (части А и Б): 7—9,5 
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Рамкова рецептура №: 12.15 - 2011 
 

ЛОСИОН ЗА ТРАЙНО КЪДРЕНЕ — ДВУКОМПОНЕНТЕН — НА ОСНОВАТА НА РЕДУЦИРАЩИ АГЕНТИ — ЧАСТ А 
 
 
Смесва се преди употреба с част Б (12.16-2011) 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Редуциращи агенти: тиогликолат естер (напр. glyceryl thioglycolate) 99 
 
Glycerin 50 
 
 
 
Стойност на pH на готовата за употреба смес (части А и Б): 6,5—9 
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Рамкова рецептура №: 12.16 - 2011 
 

ЛОСИОН ЗА ТРАЙНО КЪДРЕНЕ — ДВУКОМПОНЕНТЕН — НА ОСНОВАТА НА РЕДУЦИРАЩИ АГЕНТИ — ЧАСТ Б 
 
 
Смесва се преди употреба с част А (12.15-2011) 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Редуциращи агенти, напр.: 
 - ammonium thioglycolate  5 
 - cysteine HCl  10 
 - ethanolamine thioglycolate  1 
 
Анионни / нейонни / амфотерични повърхностноактивни вещества (напр. производни на betaine) 10 
 
Катионни повърхностноактивни вещества ≥ C12 (напр. dicetyldimonium chloride) 5 
 
Алкални агенти (напр. ammonium hydroxide, ethanolamine,  
ammonium bicarbonate) 5 
 
Силикони (напр. amodimethicone), силани (напр. алкоксисилани) 5 
 
Diammonium dithiodiglycolate 4 
 
Кондициониращи агенти за коса (напр. протеини, полимери) 2 
 
Помътняващи агенти 1 
 
Parfum 1 
 
Aqua до     100 
 
Стойност на pH: 8—9,5 
 
Стойност на pH на готовата за употреба смес (части А и Б): 6,5—9 
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Рамкова рецептура №: 12.17 - 2011 
 

НЕУТРАЛИЗАТОР ЗА ТРАЙНО КЪДРЕНЕ — ТЕЧНОСТ, КРЕМ 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества,  
овлажняващи агенти (напр. cetearyl alcohol) 8 
 
Hydrogen peroxide 2—6 
 
Сгъстители (напр. carbomer) 2 
 
Кондициониращи агенти за коса (напр. силикони, включително летливи силикони (напр. cyclopentasiloxane, dimethicone, amodimethicone), 
силани (напр. алкоксисилани), polyquaternium-6) 2 
 
Parfum 1 
 
Оцветители 1 
 
Стабилизатори на hydrogen peroxide 
(напр. sodium stannate, oxyquinoline sulfate) 0,5 
 
Помътняващи агенти (напр. styrene/PVP copolymer) 0,5 
 
Консерванти, антимикробни средства 0,2 
 
Хелатиращи агенти 0,2 
 
Регулатор на pH (напр. citric acid) qs  pH   2,5—3,5 
 
Aqua до     100 
 
 
 



 216

Рамкова рецептура №: 12.18 - 2011 
 

ПРОДУКТ ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА КОСА — ТИП 1 
 
 
Крем на основата на натриев хидроксид 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Масла (напр. растителни и/или минерални) и восъци  80 
 
Омекотители, влагозадържащи вещества (напр. lanolin, cholesterol) 30 
 
Анионни/нейонни / амфотерични повърхностноактивни вещества (напр. polysorbate 60) 15 
 
Емулгатори (напр. cetyl alcohol, stearyl alcohol, oleyl alcohol 
и техните етоксилати) 15 
 
Допълнителни съставки (напр. растителни екстракти) 5 
 
Агенти за изправяне на косата (e.g. sodium hydroxide, potassium hydroxide, 
lithium hydroxide, calcium hydroxide) 4,5 
 
Кондициониращи агенти за коса (напр. протеини, полимери) 2 
 
Parfum 1 
 
Aqua до     100 
 
 
 
Стойност на pH: 11,0—13,5 
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Рамкова рецептура №: 12.21 - 2011 
 

ПРОДУКТ ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА КОСАТА — ТИП 3 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Емулгатори (напр. дълговерижни алкохоли, етоксилирани дълговерижни алкохоли) 15 
 
Агенти за изправяне на косата, напр. 
 - ammonium thioglycolate  13  
 - ammonium thiolactate  12 
 - cysteine HCl  10 
 - ethanolamine thioglycolate  1 
 
Алкални вещества (напр. ammonium hydroxide, ethanolamine,  
ammonium bicarbonate) 8 
  
Diammonium dithiodiglycolate 6 
 
Анионни / нейонни / амфотерични повърхностноактивни вещества (напр. cocamidopropyl betaine)  5 
 
Катионни повърхностноактивни вещества ≥ C12 (напр. dicetyldimonium chloride) 5 
 
Силикони (напр. amodimethicone), силани (напр. алкоксисилани) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. растителни екстракти, сгъстители) 5 
 
Анионни/катионни полимери, кондициониращи агенти за коса  
(напр. acrylates copolymer, polyquaternium-11) 2,5 
 
Parfum 1 
 
Оцветители 1 
 
Хелатиращи агенти 0,3 



 218

 
Aqua до     100 
 
 
 
Стойност на pH: 7—9,5 
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Рамкова рецептура №: 13.1 - 2011 
 

ЛАК ЗА НОКТИ 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол и/или изопропанол (alcohol, alcohol denat., isopropyl alcohol) 90 
 
Разтворители (напр. ethyl acetate, butyl acetate, diacetone alcohol, 
PPG-2 butyl ether) 90 
 
Смоли, полимери (напр. nitrocellulose, acrylates copolymer, 
phthalic anhydride/butyl benzoic acid/propylene glycol copolymer) 50 
 
Пластификатори (напр. triethyl citrate) 15 
 
Оцветители, оцветяващи добавки (напр. помътняващи агенти/вещества за придаване на блясък) 15 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини, протеини, растителни екстракти) 10 
 
Сгъстители (напр. stearalkonium hectorite, silica) 5 
 
UV-филтри 2 
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Рамкова рецептура №: 13.2 - 2011 
 

БЯЛ МОЛИВ ЗА НОКТИ 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Пълнители (напр. kaolin, magnesium carbonate, chalk) 80 
 
Оцветители, оцветяващи добавки (напр. помътняващи агенти/ titanium dioxide)30 
 
Свързващи вещества (напр. восъци, stearic acid) 25 
 
Сгъстители (напр. bentonite) 5 
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Рамкова рецептура №: 14.1 - 2011 
 

БАЛСАМ ЗА НОКТИ (НА МАСЛЕНА ОСНОВА) 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Ненасители мастни киселини, протеини, витамини 10 
 
Оцветители 1 
 
Антиоксиданти, консерванти, антимикробни средства 0,5  
 
Parfum 0,5 
 
Растителни масла (напр. сусамово масло) до     100 
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Рамкова рецептура №: 16.1 - 2011 
 

ПАСТА ЗА ЗЪБИ 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Sorbitol 70 
 
Абразиви (напр. dicalcium phosphate dihydrate, и/или alumina, и/или  
calcium carbonate, и/или silica и силикати) 55 
 
Glycerin 40 
 
Неразтворим метафосфат (IMP) 35 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.)  30 
 
Натриев пирофосфат, калиев пирофосфат 15 
 
PEG, PPG 10 
 
Агенти за поддържане и защита на устната кухина (напр. strontium chloride)  10 
 
Анионни повърхностноактивни вещества (напр. sodium lauryl sulfate) 6 
 
Сгъстители (напр. производни на cellulose) 5 
 
Допълнителни съставки (напр. стабилизатори на pH като sodium/potassium  
phosphate,  витамини) 5 
 
Овкусители (главно етерични масла, напр. мента) 3 
 
Titanium dioxide 2 
 
Оцветители 1 
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Консерванти 1 
 
Продукт против плака за поддържане на устната кухина (напр. zinc citrate)  2 
 
Подсладители за продукти за поддържане на устната кухина (напр. aspartame) 0,5 
 
Calcium glycerophosphate 0,15 
 
Флуоридни съединения (изчислени като флуор) 0,15 * 
 
Aqua до     100 
 
 
 
 
* Действителното налично тегло ще зависи от молекулярното тегло на носителя на флуор, 
 напр. 0,15 % флуорид = 1,14 % MFP (монофлуорофосфат)  
                               или 0,333 %  NaF (sodium fluoride) 
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Рамкова рецептура №: 17.1 - 2011 
 

ВОДА ЗА УСТНАТА КУХИНА 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 25 
 
Влагозадържащи вещества (напр. sorbitol) 20 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини) 5 
 
Овкусители (главно етерични масла напр. мента) 3 
 
Анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
(напр. sodium lauryl sulfate, polysorbate) 3 
 
Оцветители 3 
 
Емулгатори (напр. PEG-60, hydrogenated castor oil) 1 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Дезодориращо вещество за устната кухина (напр. zinc chloride) 0,5 
 
Сгъстители (напр. производни на cellulose) 0,5 
 
Подсладител за продукти за поддържане на устната кухина (напр. sodium saccharin) 0,2 
 
Флуоридни съединения (изчислено като флуорид) 0,15 * 
 
Aqua до     100 
 
* Действителното налично тегло ще зависи от молякулярното тегло на носителя на флуор,  
 напр. 0,15 % флуор = 1,14 % MFP (монофлуорофосфат)  
                               или 0,333 %  NaF (sodium fluoride) 
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Рамкова рецептура №: 17.2 - 2011 
 

ВОДА ЗА УСТНАТА КУХИНА (КОНЦЕНТРАТ) 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 80 
 
Влагозадържащи вещества (напр. glycerin, propylene glycol) 80 
 
Овкусители (главно етерични масла, напр. мента) 7,5 
 
Допълнителни съставки (напр. витамини) 5 
 
Оцветители 3 
 
Емулгатори, анионни / амфотерични / нейонни повърхностноактивни вещества  
(напр. етоксилирани дълговерижни алкохоли) 2 
 
Консерванти, антимикробни средства 1 
 
Подсладители за продукти за поддържане на устната кухина (напр. sodium saccharin) 0,2 
 
Aqua до     100 
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Рамкова рецептура №: 17.3 - 2011 
 

СПРЕЙ ЗА СВЕЖ ДЪХ (СПРЕЙ-ПОМПА) 
 
 
Съставки Максимални 
 нива (тегловни %) 
 
Етанол (alcohol, alcohol denat.) 99 
 
Влагозадържащи вещества (напр. propylene glycol, glycerin) 30 
 
Овкусители (главно етерични масла, напр. мента) 2 
 
Дезодориращо вещество за устната кухина (напр. zinc chloride) 0,5 
 
Консерванти, антимикробни средства 0,2 
 
Подсладители за поддържане на устната кухина (напр. sodium saccharin)  0,2 
 
Aqua до     100 
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