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 مقدمة:

 هذا الدليل يخص بعض القواعد و اإلرشادات الخاصة بالتقييم الفنى لمستحضرات التجميل   

: اإلدعات غير المقبولة  

1- Slimming 

2- skin tightening, body countouring ,body shaping,redifine body,body sculptor. 

3- prickly heat   

4- anticallus 

5- antiinflammatory  

6- antihyperhydrosis  -  مستحضرات للتعرق الزائد :  

7- Anti Pimple, Anti Acne 

8- Anti-Cellulite. 

9- prevention Of Stretch Marks. 

   مع اإللتزام بقواعد اإلتحاد األوروبى فيما يخص اإلدعاءات الغير مقبولة لمستحضرات التجميل .

 
:ستحضرات المساجم  

 فقا لإلجراءات والشروط االتية:يتم الموافقة على تسجيل مستحضرات المساج 

 

 التالية العالجية اال يحتوى بيان التركيب على احد المواد  .1

• Willow bark extract 

• MSM (Methyl Sulfonyl methane) 

• Hyalouronic acid 
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• Capsicum 

• Methyl salicylate 

• Dimethylsulfone 

• Cetyl myristoleate 

• Arnica extract 

• Glucosamine  

• Chronditin 

• Collagen 

• Elastin 

• Diosmin 

• Hesperdin 

• Cannabis 

   fast/ rapid actionال يتم كتابة   .2

 غير مسموح بأى إدعاء / إيحاء طبى على العبوة  .3

 غير مسموح بوجود نشرة للمستحضر  .4

 

: المستحضرات الخاصة إلخفاء اثار الندبات   

اذا كانت تعتمد بنسبة تقارب    كغرض اولى   emollient for scar improvementيتم تسجيل المستحضرات التى لها غرض  

على ان تلتزم الشركة بعدم كتابة  .  %10بنسبة اكبر من او يساوى   onion extract% سيليكون . او تحتوى على 100

Scar   اوAnti-scar    فى اسم المستحضر 

 : المواد الممنوع إستخدامها فى مستحضرات التجميل

و    ibuprofen ,naproxen , ,permethrin ,Escin  Troxerutin,مثل ال عالجية المواد ال عدم الموافقة على تسجيل 

 المواد الشبيهة .

 Skinفى مستحضرات المسجلة بالغرض   Silver /Nano Silverاستخدام مادة العدم الموافقة على 

Moisturizing/Soothing  

 فى مستحضرات التجميل  Methanolعدم الموافقة على استخدام مادة ال

 اشتراطات عامة:

 .أثناء عملية اإلدراجعدم الموافقة على اي تعديل  بيان التركيب للمستحضرات المستوردة   -1

 .leave onمستحضرات  و مستحضرات فرد الشعر   اعتبار الصبغات -2

 .مستحضرات التجميل ) ما عدا منتجات العناية بالشعر( ال يتم تخفيفها من قبل المستهلك و يستخدم كما هو  -3

 .فى بيان تركيب واحد    Beta sitosterolمع مادة   sesameعدم الموافقة على تسجيل  مادة  -4

 

 

 

 


