„8b

a

c

p-Phenylenediamine
Sulphate

p-fenýlendíamín og p-Phenylenediamine;
sölt þess
p-Phenylenediamine
HCl;

b

1) Eftirfarandi færsla 8b bætist við:

106-50-3 /
624-18-0 /
16245-77-5

d

e

203-404-7 /
210-834-9 /
240-357-1

Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 er breytt sem hér segir:

Vörur sem eru ætlaðar til
að lita augnhár

f

VIÐAUKI

g

Eingöngu til nota í
atvinnuskyni.

Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun á augnhár ekki
fara yfir 2%, reiknaður sem
óbundinn basi

h

Notið viðeigandi hlífðarhanska.“ “

Inniheldur fenýlendíamín.

Skolið augun strax ef varan kemst í
snertingu við þau.

— hefur áður fundið fyrir óþægindum
eftir tímabundið húðflúr með
„svörtum hennalit“.

— hefur fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun eða augnháralitun,

— er með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu í
hársverði eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita augnhárin ef neytandinn:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir
einstaklinga sem eru yngri en 16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Þessi vara getur kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

„Eingöngu til nota í atvinnuskyni.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

i

Nr. 23/376
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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„9a)

a

2,5-díamínótólúensúlfat

1,4-bensendíamín,
2-metýl-

b

202-442-1
210-431-8

615-50-9

e

95-70-5

d

Toluene-2,5-Diamine
sulfate (1)

c

Toluene-2,5-Diamine

2) Í stað færslu 9a komi eftirfarandi:

Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

f

g

Að því er varðar a- og b-lið:
Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár ekki fara yfir
2% (reiknaður sem óbundinn
basi) eða 3,6% (reiknaður sem
súlfatsalt)

b) Notkun í atvinnuskyni

a) Til almennrar notkunar

h

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

„Eingöngu til nota í atvinnuskyni

Blöndunarhlutfallið.

b) Prenta skal á merkimiðann:

Notist ekki til að lita augnhár eða
augabrúnir.“

Inniheldur fenýlendíamín
(tólúendíamín).

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum
hennalit“.

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

a) Prenta skal á merkimiðann:

i

10.4.2014
Nr. 23/377

b

„12

a

c

c

Hydrogen peroxide
Vetnisperoxíð og
önnur efnasambönd
eða blöndur sem
losa vetnisperoxíð,
þ.m.t.
karbamíðperoxíð og
sinkperoxíð

b

3) Í stað færslu 12 komi eftirfarandi:

a

7722-84-1

d

d

231-765-0

e

e

a) 12% H2O2
(40%
rúmmál),
sem innihald
eða við
losun
b) 4% H2O2,
sem innihald
eða við
losun
c) 2% H2O2,
sem innihald
eða við
losun
G  
H2O2, sem
innihald eða
við losun

b) Húðvörur

c) Vörur til
naglaherðingar

d) Vörur til munnhirðu,
þ.m.t. munnskol,
tannkrem og vörur
til tannaflitunar eða
-hvítunar

g

g

a) Hárvörur

f

f

h

h

Skolið augun strax ef varan kemst í
snertingu við þau.

Varist snertingu við augu.

Inniheldur vetnisperoxíð.

Að því er varðar a-, b-, c- og e-lið:

Að því er varðar a- og f-lið: Notið
viðeigandi hlífðarhanska

i

Notið viðeigandi hlífðarhanska.“ “

Inniheldur fenýlendíamín
(tólúendíamín).

ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
húðflúr með „svörtum hennalit“.

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

i

Nr. 23/378
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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b

„22

a

1,3-bensendíól

b

Resorcinol

4) Í stað færslu 22 komi eftirfarandi:

(5) Stjtíð. ESB L 255, 30.9.2005, bls. 22.

a

c

c

108-46-3

d

d

203-585-2

e

e

f

Vörur sem eru
ætlaðar fyrir augnhár

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

f)

e) Vörur til tannaflitunar
eða -hvítunar

f

h

f)

g

h

Eingöngu til nota í
atvinnuskyni

Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár eða á augnhár
ekki fara yfir 1,25%

Að því er varðar a- og b-lið:

f)
2% H2O2,
sem innihald
eða við
losun

Má ekki nota fyrir
einstaklinga yngri en 18
ára.

e) Má eingöngu selja
H  !
tannlæknum.
6% H2O2,
sem innihald
Fyrsta notkun í
eða við
hverri notkunarlotu
losun
skal framkvæmd af
tannlæknum, eins og
skilgreint er í tilskipun
2005/36/EB(5), eða undir
beinu eftirliti þeirra ef
jafngilt öryggisstig er
tryggt. Vörurnar skulu
afhentar neytendum
eftir það til að ljúka við
notkunarlotuna.

g

i

Inniheldur vetnisperoxíð.“

Skolið augun strax ef varan kemst í
snertingu við þau.

Varist snertingu við augu.

„Eingöngu til nota í atvinnuskyni.

Prenta skal á merkimiðann:

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Litgjafar fyrir hár geta kallað
„
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

a) Prenta skal á merkimiðann:

f)

Má eingöngu selja tannlæknum.
Fyrsta notkunin í hverri
notkunarlotu skal eingöngu
framkvæmd af tannlæknum eða
undir beinu eftirliti þeirra ef jafngilt
öryggisstig er tryggt. Vörurnar
skulu afhentar neytendum eftir það
til að ljúka við notkunarlotuna.

Má ekki nota fyrir einstaklinga
yngri en 18 ára.

e) Styrkur H2O2, sem innihald eða við
losun, gefinn upp í hundraðshluta.

i

10.4.2014
Nr. 23/379

a

b

c

d

e

b) Vörur sem eru ætlaðar
til að lita augnhár

f

g

b) Eingöngu til nota í
atvinnuskyni.

h

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Þessi vara getur kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Inniheldur resorsínól.

„Eingöngu til nota í atvinnuskyni.

Blöndunarhlutfallið.

b) Prenta skal á merkimiðann:

Notist ekki til að lita augnhár eða
augabrúnir.“

Skolið augun strax ef varan kemst í
snertingu við þau.

Skolið hárið vel eftir notkun.

Inniheldur resorsínól.

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“.

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

i

Nr. 23/380
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b

„203

a

c

c

6-metoxý-N26-Methoxy-2metýl-2,3-pýrídín- Methylamino-3díamínhýdróklóríð Aminopyridine HCl
og díhýdróklóríðsalt
(17)

b

5) Í stað færslu 203 komi eftirfarandi:

a

90817-34-8 /
83732-72-3

d

d

– / 280-622-9

e

e

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

f

c) Hársnyrtivökvar og
hárþvottalegir

f

g

c) 0,5%

g

Að því er varðar a- og c-lið:
Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár eða á
augnhár ekki fara yfir 0,68%,
reiknaður sem óbundinn basi
(1,0% sem díhýdróklóríð).

h

h

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað
„
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

a) Prenta skal á merkimiðann:

i

c) Inniheldur resorsínól.“

Skolið augun strax ef varan kemst í
snertingu við þau.“

hefur áður fundið fyrir óþægindum
HIWLUWtPDEXQGLèK~èÀ~UPHè
„svörtum hennalit“.

hefur fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun eða augnháralitun,

— er með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu
í hársverði eða skaddaðan
hársvörð,

— Ekki skal lita augnhárin ef
neytandinn:

² 7tPDEXQGLèK~èÀ~UPHè
„svörtum hennalit“ getur aukið
hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

i
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a

b

c

d

e

b) 0,68% sem
óbundinn
basi (1,0%
sem
díhýdróklóríð)

b) Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum sem
ekki eru oxandi

c) Vörur sem eru ætlaðar
til að lita augnhár

g

f

c) Eingöngu til nota í
atvinnuskyni.

Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

Hámarksinnihald nítrósamína:
ȝJNJ

Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

Að því er varðar a-, b- og
c-lið:

h

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Þessi vara getur kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

„Eingöngu til nota í atvinnuskyni.

Blöndunarhlutfallið.

c) Prenta skal á merkimiðann:

b) Getur valdið ofnæmisviðbrögðum

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

7tPDEXQGLèK~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

i

Nr. 23/382
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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b

„217

a

m-amínófenól og
sölt þess

b

c

c

m-Aminophenol sulfate

m-Aminophenol HCl

m-Aminophenol

6) Í stað færslu 217 komi eftirfarandi:

a

591-27-5 /
51-81-0 /
68239-81-6
/38171-54-9

d

d

209-711-2 /
200-125-2 /
269-475-1

e

e

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

f

f

g

g

i

Skolið augun strax ef varan kemst í
snertingu við þau.“ “

— hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“.

— hefur fundið fyrir óþægindum
eftir hárlitun eða augnháralitun,

— er með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu
í hársverði eða skaddaðan
hársvörð,

Ekki skal lita augnhárin ef
neytandinn:

7tPDEXQGLèK~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

i

7tPDEXQGLèK~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Prenta skal á merkimiðann:
Að því er varðar a- og b-lið:
Eftir blöndun við oxandi
Blöndunarhlutfallið.
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár eða á augnhár
Litgjafar fyrir hár geta kallað
„
ekki fara yfir 1,2 %
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

h

h

10.4.2014
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Nr. 23/383

a

b

c

d

e

b) Vörur sem eru ætlaðar
til að lita augnhár

f

g

b) Eingöngu til nota í
atvinnuskyni.

h

— hefur fundið fyrir óþægindum
eftir hárlitun eða augnháralitun,

— er með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu
í hársverði eða skaddaðan
hársvörð,

Ekki skal lita augnhárin ef
neytandinn:

7tPDEXQGLèK~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Þessi vara getur kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

„Eingöngu til nota í atvinnuskyni.

Blöndunarhlutfallið.

b) Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

i

Nr. 23/384
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b

„229

a

5-[(2-hýdroxýetýl)
amínó]-o-kresól

b

c

c

2-Methyl-5Hydroxyethyl
Aminophenol

7) Í stað færslu 229 komi eftirfarandi:

a

55302-96-0

d

d

259-583-7

e

e

b) Vörur sem eru ætlaðar
til að lita augnhár

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

f

f

g

g

i

Skolið augun strax ef varan kemst í
snertingu við þau.“ “

— hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“.

i

b) Eingöngu til nota í
atvinnuskyni.

Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

Hámarksinnihald nítrósamína:
ȝJNJ

Blöndunarhlutfallið.

b) Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

7tPDEXQGLèK~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Að því er varðar a- og b-lið:
a) Prenta skal á merkimiðann:
Eftir blöndun við oxandi
Blöndunarhlutfallið.
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár eða á augnhár
Litgjafar fyrir hár geta kallað
„
ekki fara yfir 1,5%
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.
Notist ekki með
Lesið og fylgið leiðbeiningum.
nítrósamínmyndandi efnum

h

h
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Nr. 23/385

b

„241

a

5-amínó-o-kresól

b

c

c

4-Amino-2Hydroxytoluene

8) Í stað færslu 241 og 242 komi eftirfarandi:

a

2835-95-2

d

d

220-618-6

e

e

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

f

f

g

g

i

Skolið augun strax ef varan kemst í
snertingu við þau.“ “

— hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“.

— hefur fundið fyrir óþægindum
eftir hárlitun eða augnháralitun,

— er með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu
í hársverði eða skaddaðan
hársvörð,

Ekki skal lita augnhárin ef
neytandinn:

7tPDEXQGLèK~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Þessi vara getur kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

„Eingöngu til nota í atvinnuskyni.

i

a) Prenta skal á merkimiðann:
Að því er varðar a- og b-lið:
Eftir blöndun við oxandi
Blöndunarhlutfallið.
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár eða á augnhár
„
Litgjafar fyrir hár geta kallað
ekki fara yfir 1,5 %
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

h

h

Nr. 23/386
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

a

b

c

d

e

b) Vörur sem eru ætlaðar
til að lita augnhár

f

g

b) Eingöngu til nota í
atvinnuskyni.

h

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— er með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu
í hársverði eða skaddaðan
hársvörð,

Ekki skal lita augnhárin ef
neytandinn:

7tPDEXQGLèK~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Þessi vara getur kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

„Eingöngu til nota í atvinnuskyni.

Blöndunarhlutfallið.

b) Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

7tPDEXQGLèK~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

i

10.4.2014
Nr. 23/387

242

a

c

2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate

2,4-díamínófenoxý- 2,4-Diaminophenoxyetanól, hýdróklóríð ethanol HCl
og súlfat þess

b

70643-19-5/
66422-95-5 /
70643-20-8

d

– / 266-357-1
/ 274-713-2

e

b) Vörur sem eru ætlaðar
til að lita augnhár

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

f

g

Skolið augun strax ef varan kemst í
snertingu við þau.“

— hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“.

— hefur fundið fyrir óþægindum
eftir hárlitun eða augnháralitun,

i

b) Eingöngu til nota í
atvinnuskyni.

Blöndunarhlutfallið.

b) Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

7tPDEXQGLèK~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Prenta skal á merkimiðann:
Að því er varðar a- og b-lið:
Eftir blöndun við oxandi
Blöndunarhlutfallið.
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár eða á augnhár
Litgjafar fyrir hár geta kallað
„
ekki fara yfir 2,0% (sem
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.
hýdróklóríð)

h

Nr. 23/388
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
10.4.2014

b

„244

a

4-amínó-m-kresól

b

c

c

4-Amino-m-Cresol

9) Í stað færslu 244 og 245 komi eftirfarandi:

a

2835-99-6

d

d

220-621-2

e

e

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

f

f

g

g

i

Skolið augun strax ef varan kemst í
snertingu við þau.“ “

— hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“.

— hefur fundið fyrir óþægindum
eftir hárlitun eða augnháralitun,

— er með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu
í hársverði eða skaddaðan
hársvörð,

Ekki skal lita augnhárin ef
neytandinn:

7tPDEXQGLèK~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Þessi vara getur kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

„Eingöngu til nota í atvinnuskyni.

i

Að því er varðar a- og b-lið:
a) Prenta skal á merkimiðann:
Eftir blöndun við oxandi
Blöndunarhlutfallið.
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár eða á augnhár
„
Litgjafar fyrir hár geta kallað
ekki fara yfir 1,5%
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

h

h

10.4.2014
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
Nr. 23/389

a

b

c

d

e

b) Vörur sem eru ætlaðar
til að lita augnhár

f

g

b) Eingöngu til nota í
atvinnuskyni.

h

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— er með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu
í hársverði eða skaddaðan
hársvörð,

Ekki skal lita augnhárin ef
neytandinn:

7tPDEXQGLèK~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Þessi vara getur kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

„Eingöngu til nota í atvinnuskyni.

Blöndunarhlutfallið.

b) Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

7tPDEXQGLèK~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

i

Nr. 23/390
10.4.2014

245

a

2-[(3-amínó-4metoxýfenýl)
amínó]etanól og
súlfat þess

b

2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole sulfate

2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole

c

280-733-2 /
280-734-8

83763-48-8

e

83763-47-7 /

d

b) Vörur sem eru ætlaðar
til að lita augnhár

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

f

g

Skolið augun strax ef varan kemst í
snertingu við þau.“

— hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“.

— hefur fundið fyrir óþægindum
eftir hárlitun eða augnháralitun,

i

b) Eingöngu til nota í
atvinnuskyni.

Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

Hámarksinnihald nítrósamína:
ȝJNJ

Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

Blöndunarhlutfallið.

b) Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

7tPDEXQGLèK~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Að því er varðar a- og b-lið:
a) Prenta skal á merkimiðann:
Eftir blöndun við oxandi
Blöndunarhlutfallið.
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár eða á augnhár
Litgjafar fyrir hár geta kallað
„
ekki fara yfir 1,5% (sem
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.
súlfat)

h

10.4.2014
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b

1,4-díamínóantrakínón

Etanól,
2-((4-amínó-2nítrófenýl)amínó)-

266

b

„265

a

c

c

HC Red No 3

Disperse Violet 1

10) Eftirfarandi færslur 265 til 285 bætist við:

a

2871-01-4

128-95-0

d

d

220-701-7

204-922-6

e

e

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum sem ekki
eru oxandi

f

f

0,5%

g

g

i

Skolið augun strax ef varan kemst í
snertingu við þau.“ “

— hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“.

— hefur fundið fyrir óþægindum
eftir hárlitun eða augnháralitun,

— er með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu
í hársverði eða skaddaðan
hársvörð,

Ekki skal lita augnhárin ef
neytandinn:

7tPDEXQGLèK~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Þessi vara getur kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

„Eingöngu til nota í atvinnuskyni.

i

a) Eftir blöndun við
Að því er varðar a-lið: Prenta skal á
oxandi skilyrði má
merkimiðann:
hámarksstyrkur við
notkun í hár ekki fara yfir Blöndunarhlutfallið.
0,45%

Óhreinindin Disperse Red
15 í Disperse Violet 1 fyrir
hárlitunarefni ættu að vera <
1% miðað við þyngd

h

h

Nr. 23/392
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[7-hýdroxý-8-[(2metoxýfenýl)asó]2-naftýl]trímetýlammóníumklóríð

2-[[4-(dímetýlamínó)fenýl]asó]1,3-dímetýl-1Himídasólíumklóríð

268

b

267

a

Basic Red 51

Basic Red 76

c

77061-58-6

68391-30-0

d

278-601-4

269-941-4

e

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum sem ekki
eru oxandi

b) Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum sem
ekki eru oxandi

f

2,0%

b) 3,0%

g

Að því er varðar a- og b-lið:

i

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Prenta skal á merkimiðann:
a) Eftir blöndun við
oxandi skilyrði má
Blöndunarhlutfallið.
hámarksstyrkur við
notkun í hár ekki fara yfir
Litgjafar fyrir hár geta kallað
„
0,5%
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXPKHQQDOLW³³

— ef þú hefur einhvern tímann fundið
fyrir óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða
með viðkvæman hársvörð, ertingu í
hársverði eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Litgjafar fyrir hár geta kallað
„
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð. Lesið
Hámarksinnihald nítrósamína: og fylgið leiðbeiningum. Þessi vara er
ȝJNJ
ekki ætluð til notkunar fyrir einstaklinga
sem eru yngri en 16 ára.
Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít
Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á ofnæmi.

Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

Að því er varðar a- og b-lið:

h

10.4.2014
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269

a

Fenól, 2-amínó-5etýl-, hýdróklóríð

b

2-Amino-5-Ethylphenol
HCl

c

149861-22-3

d

e

Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

b) Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum sem
ekki eru oxandi

f

b) 1,0%

g

Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár ekki fara yfir
1,0%

h

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXPKHQQDOLW³³

— ef þú hefur einhvern tímann fundið
fyrir óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða
með viðkvæman hársvörð, ertingu í
hársverði eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en 16
ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
„
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

7tPDEXQGLèK~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

i

Nr. 23/394
10.4.2014

Blanda af (1), (2)
& (3) í dreifiefni
(lignósúlfat):

271

Disperse Blue 377
er blanda af þremur
leysilitum:

Acid Red 92

c

18472-87-2

d

242-355-6

e

1) 9,10-antra1) 1,4-bis[(21) 4471-41-4 1) 224-743-7
sendíón-1,4hydroxyethyl)amino]
bis[(2-hýdroxýanthra-9,10-quinone
etýl)amínó]

Flúrskinslausn,
2’,4’,5’,7’-tetrabróm-4,5,6,7tetraklór-,
dínatríumsalt (CI
45410)

b

270

a

Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum sem ekki
eru oxandi

b) Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum sem
ekki eru oxandi

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

f

2,0%

b) 0,4%

g

i

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

7tPDEXQGLèK~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Eftir blöndun við
a) Prenta skal á merkimiðann:
oxandi skilyrði má
Blöndunarhlutfallið.
hámarksstyrkur við
notkun í hár ekki fara yfir
„
Litgjafar fyrir hár geta kallað
2,0%
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

h

10.4.2014
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4-amínófenól

4,5-díamínó-1-(2hýdroxýetýl)-1Hpýrasólsúlfat (1:1)

273

1-Hydroxyethyl-4,5Diamino Pyrazole
Sulfate

p-Aminophenol

155601-30-2

123-30-8

429-300-3

204-616-2

3) 67701-36- 3) 266-954-7
4

e

3) 1,4-bis[(33) 9,10-antrasendíón-1,4hydroxypropyl)
bis[(3-hýdroxýamino]anthra-9,10quinone
própýl)amínó

d

2) 67674-26- 2) 266-865-3
4

c

2) 9,10-antra2) 1-[(2-hydroxyethyl)
sendíón-1-[(2amino]-4-[(3hýdroxýetýl)
hydroxypropyl)
amínó]-4-[(3amino]anthra-9,10hýdroxýprópýl)
quinone
amínó]

b

272

a

Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

f

g

Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár ekki fara yfir
3,0%

Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár ekki fara yfir
0,9%

h

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXPKHQQDOLW³³

— ef þú hefur einhvern tímann fundið
fyrir óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða
með viðkvæman hársvörð, ertingu í
hársverði eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en 16
ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
„
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

i
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274

a

Kínólíníum,
4-formýl-1-metýl-,
salt með 4-metýlbensensúlfónsýru
(1:1)

b

4-Formyl-1Methylquinolinium-pToluenesulfonate

c

223398-02-5

d

453-790-8

e

Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

f

g

Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár ekki fara yfir
2,5%

h

— ef þú ert með útbrot í andliti eða
með viðkvæman hársvörð, ertingu í
hársverði eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en 16
ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað fram
„
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXPKHQQDOLW³³

— ef þú hefur einhvern tímann fundið
fyrir óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða
með viðkvæman hársvörð, ertingu í
hársverði eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en 16
ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

i
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Basic Orange 31

2-[(4-amínófenýl)
asó]-1,3dímetýl-1Himídasólíumklóríð

276

c

Pýridíníum, 1Basic Yellow 87
metýl-4-[( metýlfenýlhýdrasón)
metýl]-, metýlsúlfat

b

275

a

97404-02-9

68259-00-7

d

306-764-4

269-503-2

e

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

b) Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum sem
ekki eru oxandi

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

f

b) 1,0%

g

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXPKHQQDOLW³³

— ef þú hefur einhvern tímann fundið
fyrir óþægindum eftir hárlitun,

i

a) Eftir blöndun við
a) Prenta skal á merkimiðann:
oxandi skilyrði má
Blöndunarhlutfallið.
hámarksstyrkur við
notkun í hár ekki fara yfir
0,5%

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

7tPDEXQGLèK~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Prenta skal á merkimiðann:
a) Eftir blöndun við
oxandi skilyrði má
Blöndunarhlutfallið.
hámarksstyrkur við
notkun í hár ekki fara yfir
Litgjafar fyrir hár geta kallað
„
1,0%
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

h
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277

a

2,6-pýridíndíamín,
3-(3-pýridínýlasó)

b

2,6-Diamino-3((Pyridine-3-yl)azo)
Pyridine

c

28365-08-4

d

421-430-9

e

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

b) Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum sem
ekki eru oxandi

f

b) 1,0%

g

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

7tPDEXQGLèK~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

i

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Eftir blöndun við
a) Prenta skal á merkimiðann:
oxandi skilyrði má
Blöndunarhlutfallið.
hámarksstyrkur við
notkun í hár ekki fara yfir
Litgjafar fyrir hár geta kallað
„
0,25%
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

h
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278

a

4-((4-amínó3-metýlfenýl)
(4-imínó-3-metýl2,5-sýklóhexadíen1-ýlíden)metýl)-2metýlfenýlamínmónóhýdróklóríð
(CI 42520)

b

Basic Violet 2

c

3248-91-7

d

221-831-7

e

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

b) Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum sem
ekki eru oxandi

f

b) 0,25%

g

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

7tPDEXQGLèK~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

i

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

7tPDEXQGLèK~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Prenta skal á merkimiðann:
a) Eftir blöndun við
oxandi skilyrði má
Blöndunarhlutfallið.
hámarksstyrkur við
notkun í hár ekki fara yfir
Litgjafar fyrir hár geta kallað
„
1,0%
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

h

Nr. 23/400
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2,3-díamínó-6,7díhýdró-1H,5Hpýrasól[1,2-a]
pýrasól-1-óndímetansúlfónat

2-amínó-4,6dínítrófenól og
2-amínó-4,6dínítrófenól,
natríumsalt

280

b

279

a

202-544-6
212-603-8

96-91-3
831-52-7

Picramic Acid and
Sodium Picramate

469-500-8

e

857035-95-1

d

2,3-Diaminodihydro
pyrazolopyrazolone
Dimethosulfonate

c

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

b) Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum sem
ekki eru oxandi

f

b) 0,5%

g

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXPKHQQDOLW³³

— ef þú hefur einhvern tímann fundið
fyrir óþægindum eftir hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti eða
með viðkvæman hársvörð, ertingu í
hársverði eða skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

Tímabundið húðflúr með „svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en 16
ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað
„
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

i

a) Eftir blöndun við
a) Prenta skal á merkimiðann:
oxandi skilyrði má
Blöndunarhlutfallið.
hámarksstyrkur við
QRWNXQtKiUHNNLIDUD\¿U
0,6%

Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár ekki fara yfir
2,0%

h
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281

a

1-metýlamínó2-nítró-5-(2,3díhýdroxýprópýloxý)-bensen

b

2-Nitro-5-Glyceryl
Methylaniline

c

80062-31-3

d

279-383-3

e

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

b) Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum sem
ekki eru oxandi

f

b) 0,6%

g

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

7tPDEXQGLèK~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

„
Litgjafar fyrir hár geta kallað
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

i

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Eftir blöndun við
a) Prenta skal á merkimiðann:
oxandi skilyrði má
Blöndunarhlutfallið.
hámarksstyrkur við
QRWNXQtKiUHNNLIDUD\¿U
Litgjafar fyrir hár geta kallað
„
0,8%
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

h

Nr. 23/402
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283

282

a

5-Amino-6-Chloro-oCresol

5-Amino-6-Chloro-oCresol HCl

3-amínó-4-klór-6metýlfenól HCl

c

3-amínó-2-klór-6metýlfenól

1-própanamíníum, HC Blue 16
3-[[9,10-díhýdró-4(metýlamínó)-9,10díoxó-1-antrasenýl]
amínó]-N,Ndímetýl-N-própýl-,
brómíð

b

283-144-9

84540-50-1
80419-48-3

481-170-7

e

502453-61-4

d

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum sem ekki
eru oxandi

b) Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum sem
ekki eru oxandi

f

3,0%

b) 1,0%

g

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

7tPDEXQGLèK~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

i

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Eftir blöndun við
a) Prenta skal á merkimiðann:
oxandi skilyrði má
Blöndunarhlutfallið.
hámarksstyrkur við
QRWNXQtKiUHNNLIDUD\¿U
Litgjafar fyrir hár geta kallað
„
1,0%
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

Hámarksinnihald nítrósamína:
ȝJNJ

Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

Hámarksinnihald nítrósamína:
ȝJNJ

Notist ekki með
nítrósamínmyndandi efnum

Að því er varðar a- og b-lið:

h
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284

a

Fenól, 2,2’
-metýlenbis[4amínó-],
díhýdróklóríð

b

2,2’-Methylenebis-4aminophenol HCl

c

63969-46-0

27311-52-0

d

440-850-3

e

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

b) Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum sem
ekki eru oxandi

f

b) 0,5%

g

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

7tPDEXQGLèK~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

i

7tPDEXQGLèK~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

a) Prenta skal á merkimiðann:
a) Eftir blöndun við
oxandi skilyrði má
Blöndunarhlutfallið.
hámarksstyrkur við
QRWNXQtKiUHNNLIDUD\¿U
Litgjafar fyrir hár geta kallað
„
1,0%
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

h
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285

a

Pýridín-2,6díýldíamín

b

2,6-Diaminopyridine

c

141-86-6

d

205-507-2

e

a) Hárlitunarefni í oxandi
hárlitunarvörum

b) Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum sem
ekki eru oxandi

f

b) 1,0%

g

Að því er varðar a- og b-lið:
Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár ekki fara yfir
0,15%

h

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

7tPDEXQGLèK~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Litgjafar fyrir hár geta kallað
„
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.

Blöndunarhlutfallið.

a) Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“.“

— ef þú hefur einhvern tímann
fundið fyrir óþægindum eftir
hárlitun,

— ef þú ert með útbrot í andliti
eða með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Ekki skal lita hárið:

i
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a

b

c

d

e

b) Vörur sem eru ætlaðar
til að lita augnhár

f

g

b) Eingöngu til nota í
atvinnuskyni.

h

Skolið augun strax ef varan kemst í
snertingu við þau.“ “

— hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“.

— hefur fundið fyrir óþægindum
eftir hárlitun eða augnháralitun,

— er með útbrot í andliti eða með
viðkvæman hársvörð, ertingu
í hársverði eða skaddaðan
hársvörð,

Ekki skal lita augnhárin ef
neytandinn:

7tPDEXQGLèK~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.

Þessi vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru yngri en
16 ára.

Lesið og fylgið leiðbeiningum.

Þessi vara getur kallað fram
alvarleg ofnæmisviðbrögð.

„Eingöngu til nota í atvinnuskyni.

Blöndunarhlutfallið.

b) Prenta skal á merkimiðann:

— ef þú hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir tímabundið
K~èÀ~UPHèÄVY|UWXP
hennalit“.“

i
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