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ПРЕАМБУЛА 

Загальнокорисне товариство «КЕЗ» (далі по тексту – «КЕЗ») це загальнокорисне 
товариство, яке на підставі акредитації у якості органу з сертифікації проводить 
незалежний контроль та сертифікацію виробників, переробників та торговців, включених 
в систему екологічного землеробства. 

У зв’язку зі збільшенням попиту з боку споживачів косметичних препаратів, що містять 
натуральну сировину або біокомпоненти і через відсутність чеського органу з 
сертифікації, який займається цим питанням на постійній основі, контролююча 
організація загальнокорисне товариство «КЕЗ» вирішила розробити Стандарти СНК - 
Стандарти для сертифікації косметичних препаратів (далі по тексту – Стандарти), що 
визначають умови для косметичних препаратів, які не включені до Директиви Ради (ЄС) 
№ 834/2007 «Про екологічне землеробство».  

Для розробки Стандартів та проведення процесу оцінки вона запросила експертів в 
області виробництва косметичних препаратів та фахівців по використанню косметичних 
препаратів. 

Якісні показники косметичних препаратів забезпечуються шляхом відстеження якості 
окремих компонентів протягом усього процесу розробки, виробництва і розповсюдження 
по відношенню до навколишнього середовища. Цим забезпечується однозначна 
цілісність продукту аж до кінцевого споживача. 

Метою цих Стандартів є надання споживачам правдивої та перевіреної інформації про 
вміст екологічних і екологічно сприятливих сировин у сертифікованих косметичних 
препаратах. Процес призначення сертифікаційних знаків здійснюється відповідно до 
етичних принципів незалежної організації з сертифікації загальнокорисне товариство 
«КЕЗ». 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ 

Косметичний препарат 

Будь-яка речовина або суміш, які призначені для контактів із зовнішніми частинами 
людського тіла (шкірою, волоссям, нігтями, губами, зовнішніми статевими органами), або 
з зубами і слизовими оболонками ротової порожнини, виключно або переважно з метою 
їх очищення, парфумування, зміни їх зовнішнього вигляду, їх захисту, підтримання їх в 
доброму стані або нейтралізації запахів тіла. 

Речовина 

Хімічний елемент та його сполуки в природному стані або отримані в процесі 
виробництва, включаючи усі добавки, необхідні для збереження його стабільності, і будь-
який домішок, які виникають під час використання цього процесу виробництва, але 
виключаючи будь-які розчинники, які можливо відокремити без впливу на стійкість 
речовини або без зміни його складу. 

Суміш 

Суміш або розчин, що складається з двох або більше речовин. 

Виробник 

Фізична або юридична особа, яка виробляє косметичний препарат чи яка замовила 
розробку або виробництво косметичного препарату та пропонує його на ринку від свого 
імені або під своєю торговою маркою. 
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Поставка на ринок 

Поставка косметичного препарату для розповсюдження, споживання або використання на 
ринку Співтовариства під час комерційної діяльності, а саме будь за оплату або 
безкоштовно. 

Біосировина 

У якості біосировини вважається такий компонент косметичного препарату, на який 
загальнокорисне товариство «КЕЗ» або інша контролююча організація, наведена в віснику 
контролюючих організацій ЄС, видала сертифікат про екологічне походження відповідно 
до Директиви Ради (ЄС) № 834/2007. 

Рафінування рослинних олій (жирів) 

Переробка рослинних олій (жирів), під час якої відбувається видалення небажаних 
речовин. 

Рафінування може включати процеси видалення слизу (гідратацію), розкислення 
(нейтралізацію), білення, дезодорації. 

Хімічне рафінування рослинних олій (жирів) 

Спосіб рафінування, під час якого видалення слизу здійснюється з використанням 
ортофосфатної кислоти, а потім олія нейтралізується гідроксидом натрію. Використання 
лимонної кислоти не вважається хімічним рафінуванням. 

Олії (жири) отримані шляхом хімічного рафінування можливо використати тільки у 
косметичних препаратах, що мають позначку СНК СЕРТИФІКОВАНА НАТУРАЛЬНА 
КОСМЕТИКА, у препаратах, що мають позначку СНК біо використання хімічного 
рафінованих олій (жирів) не припускається. 

Натуральна косметика 

Натуральною косметикою прийнято вважати такі косметичні препарати, які відповідають 
параметрам Стандартів, а також містять тільки інгредієнти сприятливі для навколишнього 
середовища, зазначені в переліку позитивних речовин Додатку № 1. Стандартів. 

Сировина природного походження 

У якості сировини природного походження вважається така речовина або суміш речовин, 
які зазвичай зустрічаються у природі та були отримані до косметичного препарату з 
природи. Сировина, яка є природним аналогом, але які були отримані шляхом хімічного 
синтезу, не вважаються сировиною природного походження. Ці сировини надалі можуть 
бути хімічно перероблені виключно з використанням методів, наведених в пункті 3.3. 

Якщо сировина складається з речовини / речовин природного походження, а також з 
синтетичної речовини, яка допускається відповідно до цих стандартів, заявник на 
проведення сертифікації визначить частку натуральних і синтетичних компонентів в 
масових відсотках. Приклад розрахунку для визначення вмісту синтетичного компоненту 
сировини в косметичному препараті наведений в Додатку № 2 Стандартів. Орган з 
сертифікації має право перевірити цю частку, вимагати від заявника документи, на 
підставі яких зроблені розрахунки та перевірити достовірність і точність документації. 

Вміст води у частці натуральних компонентів не враховується. Однак, якщо вода 
наведена у складі згідно INCI (Міжнародна номенклатура косметичних інгредієнтів) як 
Aqua, то вона повинна відповідати законним параметрам для такого позначення. Діє 
принцип, що сировини відповідно до цього пункту, повинні відповідати загальним вимогам 
для сировини, допустимі для готових косметичних препаратів. 
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СНК СЕРТИФІКОВАНА НАТУРАЛЬНА КОСМЕТИКА 

Це такий косметичний препарат, який відповідає вимогам Стандартів та містить принаймні 
85% компонентів природного походження, якщо організація з сертифікації 
загальнокорисне товариство «КЕЗ» видала на косметичний препарат сертифікат і якщо 
він містить тільки речовини з груп сировини, наведених в Додатку № 1 Стандартів. 
СНК біо 

Це такий косметичний препарат, який відповідає вимогам Стандартів для СНК. Препарат 
також не може складатися з олії та жирів, отриманих хімічним рафінуванням, містить 
принаймні 90% сировини природного походження, причому щонайменше 20% масової 
частки натуральних компонентів повинні бути БІО. 
Якщо складовою частиною багатокомпонентного косметичного препарату є рослинні 
екстракти або гідролати, отримані з рослин, вирощених в екологічних умовах, то можливо 
у якості біосировини вважати тільки рослинну частку екстракту / гідролату відповідно до 
розрахунку згідно з Додатком № 2 Стандартів. 

1 ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СТАНДАРТІВ 

1.1 

Метою Стандартів СНК є встановлення чітких і прозорих правил для виробників і 
постачальників косметичних препаратів, які містять компоненти з екологічного 
землеробства або сировини сприятливі для навколишнього середовища. 
1.2 

Стандарти розповсюджуються на косметичні препарати, які відповідають вимогам 
Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1223/2009 «Про косметичні 
препарати», в діючий редакції, Директиви Комісії (ЄС) № 655/2013, якою встановлюються 
загальні критерії для обгрунтування тверджень, що використовуються у зв'язку з 
косметичними препаратами, в діючий редакції, та Закону № 258/2000 Зб.зак.актів «Про 
охорону здоров'я населення» в діючий редакції. Якщо вищезазначені законні вимоги не 
були виконані, то неможливо провести сертифікацію такого косметичного препарату 
відповідно до Стандартів. 
1.3 

При отриманні сировини, що використовується у косметичному препараті необхідно 
звернути увагу на дбайливе використання та збереження природи в її природному 
вигляді, в тому числі на охорону тварин, різних видів рослин і неорганічних компонентів. 
Заборонено використовувати генетично модифіковані сировини (ГМО), а також сировини, 
для яких на будь-якій стадії їх розробки чи виробництва використовуються методи, 
засновані на генетичних маніпуляціях. Ця вимога стосується всіх компонентів 
сертифікованого косметичного препарату. 
СНК може містити продукти тваринного походження тільки наведені в Додатку № 1. 
Забороняється використовувати сировини, отримані з мертвих тварин, оглушених, хворих 
тварин або тварин, які проходять курс лікування, а можливо курс поживного 
фармакологічного та метаболічного додаткового харчування. При отриманні сировини 
необхідно звертати увагу на те, щоб природа була що найменш пошкоджена або 
знищена. 
1.4 

Виробник косметичного препарату повинен надати перед сертифікацією (наприклад, під 
час перевірки) документи, які підтверджують, що косметичний продукт відповідає 
законним вимогам для його реалізації в межах спільного ринку Європейського 
співтовариства (далі по тексту – Ринок) відповідно до Директиви ЄС. 
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Якщо косметичні препарати відповідають вимогам стандартів COSMOS (COSMOS - 
стандарт міжнародної некомерційної асоціації (AISBL), які доступні для ознайомлення на 
http://www.cosmos-standard.org/), вважається, що такі препарати також відповідають 
вимогам СНК Стандартів. Заявник дійсним документом (сертифікатом), виданим 
відповідно до стандартів COSMOS, може підтвердити відповідність косметичних 
препаратів вимогам для сертифікації. Косметичні компоненти (хімічні речовини і хімічні 
суміші), наведені в додатках до діючих стандартів COSMOS (додаток IV, V), можуть бути 
використані у складі косметичного препарату відповідно до СНК Стандартів 

1.5 

Косметичні препарати являються предметом постійних досліджень і розробок. Стандарти 
можуть бути предметом змін та доповнень в зв'язку із змінами в законодавстві, 
екологічними вимогами та в зв'язку з додержанням надійності косметичних препаратів, 
виготовлених відповідно до цих Стандартів, по відношенню до споживача. 
Власники права на використання товарних знаків будуть проінформовані про зміни в 
стандартах СНК СЕРТИФІКОВАНА НАТУРАЛЬНА КОСМЕТИКА та СНК біо (виробники або 
дистриб'ютори косметичних препаратів) як правило по електронній пошті. 

2 ПРИНЦИПИ 

2.1 ПОХОДЖЕННЯ СИРОВИНИ 

Рослинні сировини, що містяться в СНК, можуть мати подвійний якісний характер: 
a) Походити з екологічного землеробства або зі збору трав і плодів, що ростуть в 

дикій природі. Такі сировини в Стандартах позначені як біосировини. На ці 
біосировини був контролюючою організацією (див. перелік контролюючих 
організацій, вказаних у Віснику ЄС) виданий сертифікат про екологічне 
походження. Тільки такі сировини можуть бути на етикетці СНК позначені у якості 
органічних сировин. 

b) Вони є рослинного походження і це походження було виробником / 
дистриб'ютором достовірно документально підтверджено. 

c) Розрахунок процентного вмісту компонентів здійснюється в залежності від 
способу зазначення кількості у їх готовому препараті у об'ємних або масових 
процентах. Вода, що міститься в продукті, не включається до основи для 
розрахунку процентної частки. 

d) Продукт не може містити тотожні біо або звичайні компоненти. 

2.2 ІНШІ СИРОВИНИ 

Сировини іншого крім рослинного походження можуть міститись в косметичному 
препараті тільки у випадку, якщо вони наведені у Додатку № 1 цих Стандартів. 

2.3 ОХОРОНА ТВАРИН 

СНК, їх прототипи або проміжні результати розробки, а також сировини (підтверджується 
афідевітом) після 1.1.2000 р. не можуть випробуватися виробником, першим 
дистриб'ютором чи будь-яким дистриб'ютором на тваринах. Так само вище згадані не 
можуть подавати замовлення на проведення таких випробувань іншим суб’єктам. У якості 
випробувань на тваринах не вважаються випробування на тканинних культурах або на 
окремих ізольованих соматичних клітинах. 
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3 РЕЧОВИНИ І ПРОЦЕСИ 

3.1 СНК не може містити: 

- синтетичні барвники, 
- синтетичні ароматичні речовини відповідно до ISO 9235, 
- синтетичні консерванти, крім переліку тих, які дозволені, наведений у 

Додатку № 1, 
- силікони, 
- парафін, вазелін і інші аналогічні продукти з сирої нафти, 
- полімери акрилової кислоти в будь-якій формі, 
- речовини, які підлягали в процесі їх виробництва або під час вироби СНК 

опроміненню іонізуючою дозою енергії, 
- хімічні УФ-фільтри, 
- генетично модифіковані матеріали та продукція/похідні речовини з них, 
- етоксильовані сировини. 

3.2 РЕЧОВИНИ, ВМІСТ ЯКИХ У СЕРТИФІКОВАНОМУ КОСМЕТИЧНОМУ ПРЕПАРАТІ 
ДОПУСКАЄТЬСЯ 

Діючий перелік дозволених речовин або груп речовин, наведений у Додатку № 1 
Стандартів. Цей додаток може бути оновлений у відповідності до останніх наукових 
даних. Але його оновлення не впливає на вже видані сертифікати. 

3.3 МЕТОДИ ЕКСТРАКЦІЇ 

Методи застосування яких дозволено для екстракції: вимочування, видавлювання, 
фільтрація, сепарація, сонячна екстракція, холодна екстракція, пресування тиском або за 
допомогою вакууму, дистиляція з використанням води або пари при низькому тиску, 
виварювання, вилуговування, настій, бактеріальне вилуговування/ферментація, CO2. 

3.4 ПАРФУМУВАННЯ 

Для парфумування використовуються виключно натуральні ефірні олії (ні в якому разі їх 
окремі компоненти), абсолют та компоненти, однозначно зазначені в Додатку № 1, розділі 
Ароматичні компоненти Стандартів. 

4 ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕРОБКА, ПАКУВАННЯ 

4.1 Зберігання 

Сировина для виробництва СНК біо повинна бути позначена таким чином, щоб уникнути 
змішування або заміни з матеріалами, які не відповідають вимогам Стандартів. 

4.2 Переробка 

Виробництво косметичних препаратів відповідно до Стандартів має бути у часі чи 
просторі відокремлено від виробництва не сертифікованих препаратів. 

4.3 Пакування 

У якості пакувального матеріалу можливо максимально використовувати матеріали, які 
підходять для вторинної переробки, які пройшли переробку, можливо, ті, які можливо 
використати повторно. Забороняється використовувати у якості пакувального матеріалу 
ПВХ, полістирол. Також матеріали, що містять ГМО або похідні речовини ГМО 
(підприємець підтвердить письмовою заявою виробника пакування). 
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5 МАРКУВАННЯ 

5.1 Маркування компонентів 

Належне маркування всіх компонентів на етикетках згідно INCI (Міжнародна номенклатура 
косметичних інгредієнтів) є необхідним, щоб надати чітку і точну інформацію для 
споживачів, а також є необхідною умовою для проведення сертифікації. 

Для косметичного препарату, який містить щонайменше 10% біосировини, виробник / 
перший дистриб'ютор – зазвичай це суб’єкт, який пройшов сертифікацію відповідно до 
Стандартів, з метою надання чіткої інформації споживачам про конкретний зміст 
біосировини може вказати на упаковці % частку компонентів, що походять з екологічного 
землеробства наступною фразою: «Даний продукт містить x % біосировини» або вкаже 
конкретні назви і відсотки біосировини, що міститься у продукті. У такому випадку 
біосировина має бути з цією метою позначена згідно INCI або вказані назви, які є 
загальноприйнятими для країн / країни розповсюдження. 

5.2 Торгові марки 

A) Якщо продукт цілком очевидно відповідає вимогам, вказаним в Стандартах чи містить 
біосировину(-и) в кількості до 20%, то його виробник / перший дистриб'ютор / 
дистриб'ютор – зазвичай це суб’єкт, який пройшов сертифікацію - може вказати на 
упаковці або в рекламі знак «СНК - СЕРТИФІКОВАНА НАТУРАЛЬНА КОСМЕТИКА», а 
саме на підставі виданого сертифікату та домовленості з загальнокорисним товариством 
«КЕЗ» про надання права на використання цієї торгової марки. 

B) Якщо продукт цілком очевидно відповідає вимогам, вказаним в Стандартах, а також 
містить біосировину(-и) в кількості мінімум 20%, то його виробник / перший дистриб'ютор / 
дистриб'ютор – зазвичай це суб’єкт, який пройшов сертифікацію - може вказати на 
упаковці або в рекламі знак «СНК біо», а саме на підставі виданого сертифікату та 
домовленості з загальнокорисним товариством «КЕЗ» про надання права на 
використання цієї торгової марки. 

6 ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1 Обов'язок виробника 

Виробник має цілком очевидно довести, що він ознайомив зі Стандартами осіб, що беруть 
участь у виробництві СНК косметичних препаратів. 

6.2 Виконання вимог Стандартів 

Підписавши з загальнокорисним товариством «КЕЗ» Договір про проведення перевірок та 
сертифікації виробник косметичних препаратів зобов'язується, що він буде добровільно 
виконувати вимоги Стандартів. 

Заборона на використання хімічно очищеної олії у складі косметичних препаратів, що 
мають знак СНК біо, наведений у частині ОСНОВНІ ТЕРМІНИ, та формула для розрахунку 
частки біосировини у екстрактах / гідролатах згідно з Додатком № 2 почне 
застосовуватися з 1.1.2017 р. 

6.3 Авторські права 

СНК – Стандарти для сертифікації косметичних препаратів є власністю загальнокорисного 
товариства «КЕЗ» та не можуть без письмової згоди власника використовуватися, 
копіюватися і поширюватися. Торгові марки «СНК СЕРТИФІКОВАНА НАТУРАЛЬНА 
КОСМЕТИКА» та «СНК біо» також не можуть без згоди власника використовуватися для 
маркування продукції і у рекламі. 
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7 Перелік чинного законодавства 

Директива Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1223/2009 «Про косметичні 
препарати», в діючий редакції. 

Директива Комісії (ЄС) № 655/2013, якою встановлюються загальні критерії для 
обгрунтування тверджень, що використовуються у зв'язку з косметичними препаратами, в 
діючий редакції. 

Директива Ради (ЄС) № 834/2007 «Про екологічну продукцію та маркування екологічної 
продукції», в діючий редакції. 

Закон № 258/2000 Зб.зак.актів, «Про охорону здоров'я населення», в діючий редакції. 

Законодавчі норми ЄС і Чеської Республіки будуть постійно контролюватися і 
оновлюватися у Стандартах 
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Додаток № 1 

Перелік позитивних речовин, які можливо використовувати під час 
виробництва СНК 

Для усіх сировин, якщо вони віднесені до переліку небезпечних речовин або містять 
небезпечні речовини в обсязі, що перевищує ліміти, встановлені нижче зазначеною 
Директивою, необхідно представити паспорта безпеки відповідно до Регламенту 
Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 «Про реєстрацію, оцінку, 
авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH)». Якщо сировина не 
віднесена до переліку небезпечних речовин, то необхідно представити такі специфікації, 
які дозволяють прийняти рішення про те чи відповідають вони критеріям для СНК. У 
такому випадку загальнокорисне товариство «КЕЗ» залишає за собою право визначати 
обсяг і тип такої документації. 

СНК може містити тільки ці біорозкладні речовини: 

Поверхнево-активні речовини (ПАР), включаючи тензіди і солюбілізатори 

Усі ПАР, включаючи тензіди і солюбілізатори, які використовуються в СНК, повинні 
відповідати критеріям для кінцевої аеробної біодеградації відповідно до директиви Ради 
(ЄС) № 648/2004, стаття 4 і додаток III, а саме не менше ніж 60% за 28 днів. Також повинні 
відповідати екологічним критеріям для присвоєння екологічного знаку Співтовариства 
милу, шампуням і кондиціонерам для волосся (Рішення Комісії ЄС від 21.6.2007 р., 
оприлюднено під номером документа K(2007) 3127). 

Наявність ПАР допускається  за умови дотримання наступних критеріїв: 

1. У випадку речовин, які не наведені у тексті нижче, Стандарти також керуються в обсязі, 
необхідному для оцінки, Рішенням Комісії 2007/506/ЄС, яким встановлюються екологічні 
критерії для присвоєння екологічного знаку Співтовариства милу, шампуням і 
кондиціонерам для волосся. 

2. ПАР можуть використовуватися у якості основних миючих компонентів тільки у 
препаратах, основним призначенням яких є миття, очищення волосся, шкіри або слизових 
оболонок або у препаратах, призначених для розчісування та/або формування волосся. 

Не всі ПАР можна характеризувати тензіди або солюбілізатори. Для цілей цих стандартів, 
якщо однозначно не вказано інше, то вважається, що вказані вимоги розповсюджуються 
на всі ПАР, хоча однозначно вказані, зокрема, тензіди. 

НЕІОННІ 

Аліфатичні кислоти 

Приклад - стеаринова кислота, пальмітинова кислота та інші кислоти, отримані з рослинного 
матеріалу, включаючи вищі жирні кислоти 

Аліфатичні спирти 

Приклад – цетиловий спирт, стеариловий спирт, бегеніловий спирт і т.п. 

Неповні складні ефіри сорбіту та жирних кислот 

Приклад – сорбітанмонолаурат, сорбітанмонопальмітат, сорбітан тристеарат і т.п. 
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Циклічні спирти 

Приклад – холестерин і його ефіри, спирти воску з овечої вовни 

Неповні складні ефіри гліцерину з жирними кислотами 

Приклад – гліцеролмоностеарат, гліцерол моноолеат, гліцеролмоностеарат цитрат 

Складні ефіри гліцеринсорбітана і жирних кислот 

Складні ефіри жирних кислот та вуглеводів, включаючи полігліцериди 

Приклад: Дістеарат полігліцерил метилглюкози, глікозиди жирних спиртів, 

ІОННІ 
аніонні тензіди 

Мила 

Приклад – пальмітат натрію, стеарат калію, олеат кальцію, стеарат  цинку (не 
допускається мила, що містять амонієву та алюмінієву групи) 

Інші аніонні тензіди: 
Допустимі ті тензіди, основу яких утворює молекула цукрового характеру, які відповідають 
вимогам, що випливають з Рішення Комісії 2007/506/ЄC. Однозначно недопустимі 
речовини, що виникають шляхом введення сірчаної кислоти до реакційної суміші, за 
винятком речовин, які наведені в DID Рішенням Комісії 2007/506/ЄC. 

Катіонні тензіди: 
Недопустимі 

Амфотерні (амфолітічні) тензіди 

Приклад – алкілбетаіни, гліцерофосфоліпіди (наприклад, лецитин), сфінголіпіди 

Гідрофільні розчинники або гідратаційні речовини спиртового характеру 

Вода 

не можна використовувати воду яка була оброблена будь-яким процесом хімічної або 
фізичної дезінфекції або стерилізації типу опромінення іонізуючим  ядерним або 
неядерним опроміненням. Озонування не вважається іонізаційним процесом дезінфекції 
або стерилізації. 

Спирти 

Можуть бути використані первинні, вторинні або третинні спирти рослинного походження 
(наприклад, етанол, гліцерин, сорбітол, інозитол, глюцитол) та їх складні ефіри. 
Ароматизатори спиртового характеру, не вважаються розчинниками. 

Кислоти 

Можуть бути використані всі кислоти рослинного походження, які дозволені у якості 
косметичних компонентів Директивою. 
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Вуглеводи 

Крім деріватів вуглеводів введення в інших категоріях можливо використати всі види 
вуглеводів рослинного походження - наприклад, таких як фруктоза, глюкоза, мальтоза, 
сахароза, амілози, амілопектин, целюлоза і її натуральних деріватів. У якості натуральних 
деріватів також вважаються вуглеводи та їх дерівати, які звичайно зустрічаються у 
природі та ті, які отримуються шляхом мікробної ферментації – наприклад, такі як 
глюконати або глюконолактон. У якості вуглеводів для цілей Стандартів СНК також 
вважаються крохмалі рослинного походження - класичний картопляний крохмаль, 
аравійська камедь, гуарова камедь, ксантанова камедь. 

Амінокислоти та протеїни 

Необхідно документально підтвердити, що використані амінокислоти, пептиди або білки є 
рослинного походження. 

Олеофільні розчинники та інші жирові компоненти 

У якості розчинників вважаються олії типу суміші гліцеридів вищих жирних кислот 
(ацилгліцероли) рослинного походження (наприклад, з сої). 
Іншими розчинниками є рослинні олії - наприклад, соняшникова, лляна, кукурудзяна, 
оливкова, енотерова, сойова, какаова і т.п., які можуть бути піддані гідролізу, 
гідрогенізації, естеріфікації та і іншим реакціям конденсації. При використанні 
гідрогенізованих жирів, вироблених з рослинних олій, необхідно документально 
підтвердити, що обсяг трансненасичених жирних кислот становить не більше 1% від 
загальної частки ненасичених жирних кислот. 

У якості інших жирних компонентів можливо використати інші речовини, що 
придають жирність: 

a) рослинного походження - жирні кислоти, гліцерофосфоліпіди (наприклад: лецитин, 
кардіоліпін, фосфатодилінозитол), сфинголіпіди, включаючи кераміди, 
стигмастероли і сітостероли, рослинні складні жири типу бамбукове масло, 
сквален та його рослинні дерівати жирного характеру 

b) тваринного походження - бджолиний віск двох типів (Cera Alba, Cera Flava), віск з 
овечої вовни, воскові спирти з овечої вовни. 

Неорганічні компоненти 

V у природі отримані оксиди біогенних елементів, які дозволені у косметичних препаратах 
(наприклад, оксид цинку, оксид кремнію, оксид заліза, оксид кальцію, оксид магнію і т.п.). 

V у природі отримані солі біогенних елементів, які дозволені у косметичних препаратах 
(наприклад, хлорид натрію, хлорид калію, хлорид магнію, карбонат кальцію, сульфат 
кальцію і т.п.). 

Інші неорганічні компоненти 

Каолін, бентоніт, гекторит, кізельгур, інші типи осадових порід, включаючи мінеральні грязі 
або акадами та інші речовини мінерального характеру дозволені у косметичних 
препаратах. 
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Барвники 

Речовини, які призначені виключно або переважно для фарбування косметичного 
препарату, всього тіла або окремих його частин шляхом поглинання або відбиття 
видимого світла; у якості барвників також вважаються прекурсори окислювальних фарб 
для волосся. 

Дозволяється використовувати тільки ті барвники, які отримані з рослинних джерел. До 
таких барвників відносяться, наприклад, антоціани (E163), каротини (E160a), хлорофіли та 
хлорофіліни (E140), рибофлавін (E101), карамель (E150). 

Речовини, що додаються для того, щоб впливати на в'язкість 

Крім вказаних вище дозволені муціланогенні полісахариди (наприклад, трагакант) та 
альгінова кислота. 

Ароматизатори 

У якості ароматизаторів вважаються речовини та суміші речовин, що додаються у 
косметичний препарат в першу чергу з метою впливу на його запах. 

Композиції ароматів можуть містити речовини, отримані з рослин. В СНК не можуть 
міститися ароматизатори синтетичного характеру навіть у тому випадку, що тотожна 
речовина зустрічається в природі. Однак можна використовувати абсолюти, які не можна 
отримати іншим методом, ніж методом хімічної екстракції (наприклад, з використанням 
суміші n-гексану). 

Ароматизатори не можуть містити будь-які алергени, перераховані в діючій редакції 
Директиви 1223/2009/ЄС. Ця вимога не розповсюджується на натуральні ефірні масла. 

Консерванти 

Речовини, які призначені виключно або переважно для пригнічення росту мікроорганізмів 
в косметичному препараті. 

Крім речовин натурального характеру, вказаних в інших групах Стандартів, допускається 
вміст наступних речовин: 

- бензойна кислота, її солі та етиловий ефір 

- саліцилова кислота та її солі 

-  сорбінова кислота та її солі 

- бензиловий спирт 

- N-(1-Оксододеканойл) -L-аргінін хлориду етилового ефіру (INCI: Етил 
лаурил аргінат HCL ) 

УФ-фільтри 

Речовини, які призначені виключно або переважно для захисту людського організму від 
впливу ультрафіолетового випромінювання шляхом поглинання, відбиття або 
розсіювання цього випромінювання. 

Для захоплення УФ-спектру фотонного випромінювання з метою захисту шкіри або 
стабілізації кольору СНК допускається використовувати тільки фізичні УФ-фільтри - оксид 
цинку, оксид титану, оксид кремнію. У якості УФ-фільтру під час маркування та 
ідентифікації в момент публікації цих стандартів можна вказувати тільки оксид титану 
(INCI: Діоксид титану). Далі наведені речовини можуть бути компонентами косметичних 
препаратів, однак не можуть бути позначені як УФ-фільтр. Для стабілізації існують вимоги 
до консервантів. 
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Антиоксидантні речовини 

У якості антиоксидантів можуть бути використані тільки натуральні речовини, отримані з 
рослин. Йдеться насамперед про вітаміни А, Е і С. Ці вітаміни можуть бути етерифіковані 
з будь-яким з жирних кислот. У якості солюбілізаторів або носіїв антиоксидантів можуть 
бути використані тільки речовини, які наведені в цьому додатку. 

Інші речовини 

Для оцінки допустимості інших, крім вищевказаних речовин в СНК вирішальне значення 
має їх натуральне походження (окрім тут наведених винятків вони не можуть бути 
тваринного походження). Прикладом таких сполук є деякі речовин з групи ізопреноїдів, які 
вище не вказані - наприклад, кофеїн, теофілін або речовин типу 
циклопентапергідрофенантрену. Крім того сюди включені деякі продукти метаболізму 
грибів (наприклад, Pythium oligandrum), всі продукти бджільництва 

Зразковий перелік процесів виробництва косметичних препаратів, які не 
допускаються для сертифікації 

- відбілювання - дезодорація (з використання речовин тваринного походження) 
- використання ферментів, отриманих з ГМО 
- процес детерпенації (інший, крім дистиляції за допомогою пару) 

- етоксилація 
- іонізуюче випромінювання 

- сульфування (як основна реакція) 
- технології з використанням генних маніпуляцій 

- переробка з використанням ртуті 
- пропоксилація 

- алкоксилація 
- використання каталізаторів, які походять з нафти 

- отримання та екстрагування рослинних олій та жирів хімічними розчинниками, крім 
абсолюту 
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Додаток № 2 

Розрахунки 

1) Визначення вмісту синтетичних компонентів в косметичному препараті 

 
Svi відносний обсяг синтетичного компоненту сировини i в готовій продукції 
Si частка синтетичного компоненту сировини i 
Wi обсяг води сировини i 
Xi обсяг сировини i в готовій продукції 
WA кількість води, що додають до готової продукції 

де: 

Si = Ai * Sv 
Ai обсяг контрольованої активної речовини (чисті хімічні сполуки) в сировині i відповідно до 

технічної специфікації 
Sv обсяг синтетичного компоненту в активній речовині, визначений за результатами 

експертизи 

 

= сукупна частка води всіх сировинних матеріалів, що містяться в 
готовій продукції 

Приклад розрахунку 
Склад косметичного препарату є наступним: 
- вода 60% (WA) 
- сировина i 25% (Xi) 
- сировина z 15% (Xz) 

Обсяг синтетичного компоненту в активній речовині сировини i становить 80% (Sv). 
Відповідно до технічної специфікації сировини i обсяг її активної речовини 30% (Ai), 
решту 70% складає вода (Wi). Обсяг води в сировині z складає 50% (Wz). 
Яким є відносний обсяг синтетичного компоненту сировини i в готовій продукції (SVi)? 

Рішення: 

Si = Ai * Sv = 0,3 * 0,8 = 0,24, тобто 24% 

SUMA[i=1, n](Wi * Xi) = (Wi * Xi) + (Wz * Xz) = (0,7 * 0,25) + (0,5 * 0,15) = 0,25, тобто 25% 

 
Висновок: Косметичний препарат містить 12% синтетичного компоненту контрольованої 
сировини i. 
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2) Визначення вмісту біосировини в екстрактах / гідролатах, які 
використовуються в складі косметичного препарату 

X = A/(A+B) x 100 

A ... маса рослинного матеріалу (в тому числі вміст води) B ... маса речовини 
(вода, етанол, олія), яка використовується при екстракції або дистиляції 
X ... Підсумкова частка біосировини в екстракті / гідролаті (%) 

Якщо речовина використовується для екстракції / дистиляції екологічного походження 
(біоетанол, біоолія), то підсумкова частка біосировини в екстракті / гідролаті (X) складає 
100%. 


