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Certyfikat IFRA 

 

Balsam Copaiba NATURALNY 

  

 

Nazwa produktu: Balsam Copaiba NATURALNY 

DYSTRYBUTOR 

Zrób Sobie Krem Kosmetyki Naturalne 

Katarzyna Damętka-Zomerfeld 

Tel./ fax. 76-858-41-61 

Jana Kochanowskiego 18 A 

59-230 Prochowice 

E-mail zrobsobiekrem@zrobsobiekrem.pl 
Strona internetowa www.zrobsobiekrem.pl 
Osoba odpowiedzialna za kartę produktu Katarzyna Damętka-Zomerfeld 

Tel alarmowy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi 42 657 99 00, 42 631 47 67 

 

IFRA CLASSES % MAXIMUM USE LEVEL 
Class 1A 0.100 
Class 1B 0.100 
Class 2 0.100 

Class 3A 1.000 
Class 3B 1.000 
Class 3C 1.000 
Class 3D 1.000 
Class 4A 1.000 
Class 4B 1.000 
Class 4C 1.000 
Class 4D 1.000 
Class 5 2.000 
Class 6 1.000 

Class 7A 0.100 
Class 7B 5.000 
Class 8A 1.000 
Class 8B 1.000 
Class 9A 5.000 
Class 9B 5.000 
Class 9C 5.000 
Class 10A 5.000 
Class 10B 5.000 
Class 11A 100.000* 
Class 11B 100.000* 

 

Rodzaje Produktów IFRA class 
zabawki; Lip Produkty wszystkich typów (stałe i ciekłe pomadki, balsamy, 

bezbarwne lub kolorowe, itp ...) 
Class 1 

Dezodorant i przeciwpotowe produkty wszystkich typów (spray, kij, roll-on pod 
ramię i ciała etc ...) 

Class 2 

Produkty stosowane do niedawna hydroalkoholowe na ogoloną skórę (zakres 
EdT) 

Class 3.A 

Produkty stosowane do niedawna hydroalkoholowe na ogoloną skórę (zakres 
EdT) 

Class 3.B 

Produkty oczu wszystkich typów (cień do powiek, tusz do rzęs, eyeliner, makijaż 
oczu, itp ...), w tym krem pod oczy. Męska twarz: Kremy i Balsamy 

Class 3.C 
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Tampony. Class 3.D 
Hydroalkoholowe produkty stosowane do Unshaved skóry (zakres EdT). 

Składniki zestawów perfum. Paski zapachowe dla hydroalkoholowych 
produktów, inne wyroby, gdzie indziej niewymienione, dla których narażenie 

skóry jest tylko przypadkowe (np chusteczki czyszczące). 

Class 4.A 

Hydroalkoholowe produkty stosowane do Unshaved skóry (dzieła Zakres 
Fragrance). 

Class 4.B 

Stylizacja włosów AIDS i włosów Spraye wszystkich typów (pompy, aerozole, 
etc ...); Włosy dezodorant. Kremy do ciała, olejki, balsamy wszystkich typów (w 

tym kremy dla dzieci, mleczka, oliwki). Związki zapachowe dla kosmetyków, 
pielęgnacja stóp. Zestawy Produktów 

Class 4.C 

Krem zapachowy. Class 4.D 
Kremy do twarzy / Make-up na twarzy kobiet; Maski na twarz; Krem do rąk. 

Ściereczki i chusteczki odświeżające na twarz, szyję, ręce, ciało. 
Class 5 

Płukanie jamy ustnej, pastą do zębów. Class 6 
Chusteczki intymne; Chusteczki nawilżone. Class 7 A 

Środek odstraszający owady (przeznaczone do stosowania na skórę). Class 7 B 
Usuwanie makijażu wszystkich typów (nie wliczając środków czyszczących 

twarzy). Pomoce dla wszystkich typów (pianki, żele, odżywki bez spłukiwania itp 
...). Pielęgnacja paznokci. Wszystkie Pudry i talki (włącznie z proszkami dla 

dzieci i talki). 

Class 8 

Mydło w płynie, mydło w kostce (mydło toaletowe); Epilacyjny; Odżywka (do 
spłukiwania), Szampon wszystkich typów (w tym szampony dla dzieci) .Face 
porządkującymi wszystkich typów (zmywacze, żele, peelingi, itp ...) . Kremy 

wszystkich typów (żele, pianki, itp ...) . Żele wszystkich typów; Żele do kąpieli, 
piany, pianki, sole, oleje i inne produkty dodawane do kąpieli. 

Class 9.A 

Wkładki higieniczne. Class 9.B 
"Inne" aerozole (w tym odświeżacze powietrza spraye, ale nie w tym 

dezodorantów / antyperspirantów. 
Class 9.C 

Pranie ręczne / Prać proszkami do prania wszystkich typów (płyn, proszek, 
tabletki, itp ...), w tym wybielaczy do prania. Inne produkty gospodarstwa 

domowego czyszczenia (środki czyszczące do tkanin, środki czyszczące do 
powierzchni miękkich dywanów, środki czyszczące itp ...). Zestawy do 

czyszczenia na sucho. Płyny do płukania tkanin wszystkich typów, w tym 
arkuszy do zmiękczania tkanin. Rękaw do mycia naczyń. Czyszczenia twardych 

powierzchni wszystkich typów (łazienka i kuchnia czyszczące, politury itd ...). 
Szampony dla zwierząt domowych 

Class 10.A 

Pieluchy. Deska sedesowa, chusteczki. Class 10.B 
Wszystko bez kontaktu ze skórą, w tym: odświeżacze powietrza i zapachu 

wszelkiego rodzaju (z wyłączeniem produktów aerozolowych): wtyczek, o stałym 
podłożu, dostawa membrany; Bloki toalet; Joss Sticks, kadzidło; Środki 

owadobójcze (cewka komara, papier, z wyjątkiem aerozoli); Wyroby z tworzyw 
sztucznych (z wyłączeniem zabawek); Świece; paliwa; Wosk; Płynne wkłady do 

odświeżaczy powietrza. 

Class 11.A 

Wszystko przypadkowego kontaktu ze skórą, w tym: 
Myć detergentami. Dezodoranty / maskers (np dp suszenia tkanin dezodoranty 

maszynowe, proszek do dywanów). Saszetki zapachowe, płynne wkłady do 
odświeżaczy powietrza. tkanina poddana działaniu zapachów po praniu, 
odświeżacze do tekstyliów i tkanin); Woda destylowana (która może być 

dodawana do żelazka). 

Class 11.B 

 


