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Nazwa produktu:             Olejek z drzewa różanego 
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Produkty do makijażu wszystkich rodzajów (szminki do ciała stałego i 
płynnego, balsamy, przezroczyste lub kolorowe, itp.); Zabawki dziecięce. 
Dezodoranty i antyperspiranty produkty wszystkich typów, włącznie z 
dowolnym produktem z przeznaczeniem lub rozsądnie przewidywalne 
zastosowanie na pachach lub oznakowane jako takie (spray, stick, roll-on, 
under-arm, dezonia i spray ciała, itp.); Paski z nosa; Bransoletki zapachowe. 
Produkty hydrofobowe stosowane do ostatnio golonej skóry (w tym po 
goleniu) (zakres EDT). 
Produkty hydrofobowe stosowane do ostatnio golonej skóry (w tym po 
goleniu) (zakres EDT) 
Produkty hydrofobowe stosowane do ostatnio golonej skóry(delikatny zapach) 
Produkty dla oczu wszystkich typów (cień do powiek, tusz do rzęs, kredka do 
powiek, makijaż oczu itp.), W tym oko Opieka, Męskie kremy do twarzy i 
balsamy; Kremy, płyny, oleje dla niemowląt; Farba dla dzieci. 
Tampony 
Produkty hydroalkoholowe stosowane na skórę nieuszkodzoną (obejmuje 
substancje wodne, oparte na alkoholie i alkohol wodorowy), takich jak woda 
kolońska, woda perfumowana, woda perfumowana lub perfumy; Składniki 
Zestawy perfumeryjne; Zapachy, opakowania foliowe; Paski zapachowe dla 
produktów hydroalkoholowych (zakres EdT) 
Produkty hydroalkoholowe stosowane na skórę nieuszkodzoną (obejmuje 
substancje wodne, oparte na alkohole i hydroalkoholiczny), takich jak woda 
kolońska, woda perfumowana lub perfumy (perfumy) 
Środki wspomagające fryzjerstwo fryzjerskie wszelkiego rodzaju (pompy, 
spraye aerozolowe itp.) Kremy do ciała, oleje, płyny. Wszystkie typy (z 
wyjątkiem kremów dla dzieci, lotionów, olejów); Spraye ciała (w tym mgła 
ciała) bez zamierzonego lub racjonalnie przewidywalnym użyciu na pachach; 
Środki zapachowe do zestawów kosmetycznych; Stopa Produkty do 
pielęgnacji; Dezodoranty do włosów; Farba ciała (z wyjątkiem farb dla dzieci). 
Kremy do zapachu; Solidne perfumy 
Kremy do twarzy na twarz / do twarzy, Krem do rąk; Środki do mycia rąk; 
Maseczki na twarz, Dziecko. Proszek i talk; Oczyszczanie włosów na stałe i 
inne chemikalia do włosów, ale nie na włosy 
Barwniki; Chusteczki lub odświeżające tkanki dla twarzy, szyi, dłoni, ciała; 
Suchy szampon lub bez wody, szampon 
Środki do płukania jamy ustnej, w tym rozpylanie oddechowe,Pasta do zębów 
Intymne chusteczki, Chusteczki dla dzieci 
Środek odstraszający owady (przeznaczony do nakładania na skórę) 
Środki do usuwania makijażu wszystkich typów (nie zawierają środków do 
mycia twarzy), Stylizacja włosów ułatwia wszelkie zabrudzenia 
Typy (mus, żele, odżywki itp.); Pielęgnacja paznokci; Proszki i talki (z 
wyjątkiem niemowląt (Proszki i talki) 
Barwniki do włosów 
Odżywka (płukanie); Mydło w płynie; Szampony wszystkich typów (w tym 
szampony dla niemowląt); Twarz Środki czystości wszystkich typów (myje, 
żele, zarośla itp.); Krem do golenia lypes lil (kij, żele,pianki, itp.); Wszystkie 
depilatory (w tym woski do mechanicznego usuwania włosów); Mycie ciała 
wszystkich. Typy (w tym myjki dla niemowląt) oraz żele pod prysznic 
wszystkich typów; Mydło toaletowe, mydło toaletowe, żele do kąpieli, 
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Pianki, mousses, sole, oleje i inne produkty dodane do kąpieli. 
Kobiece podkładki higieniczne, wkładki; Papier toaletowy;  
Chusteczki Higieniczne; Maseczki przeciwzmarszczkowe (nieprzeznaczone 
do stosowania jako wyroby medyczne); Serwetki; 
Papierowe ręczniki; Inne aerozole (w tym spraye do odświeżania powietrza i 
spreje pompy do odświeżania powietrza, ale 
Nie dezodoranty / antyperspiranty, spray do stylizacji włosów) 
Płukanki do prania ręcznego wszystkich rodzajów, w tym koncentratów; 
Zmiękczacze tkanin wszystkich typów 
W tym arkusze zmiękczające tkaniny; Produkty do czyszczenia gospodarstw 
domowych, inne typy (środki do czyszczenia tkanin, miękkie 
Środki czyszczące powierzchnie, środki czyszczące dywan itp.); Pranie 
pralnicze pralek (płynów, proszków, 
Tabletki itp.), W tym bielenie i koncentraty do prania; Detergent do ręcznego 
zmywania naczyń, w tym 
Koncentraty; Twarde środki do czyszczenia powierzchni wszystkich typów 
(łazienka i kuchnia do czyszczenia, meble 
Polski itp.); Szampon dla zwierząt domowych; Pranie chemiczne; Zapachowe 
rękawiczki, skarpety, rajstopy z 
Nawilżające 
Pieluchy; Chusteczki  
Wszystkie kontakty ze skórą, w tym: Świece; Odświeżacze powietrza i 
zapachy wszystkich typów(Stężony aerozol z dozowanymi dawkami (zakres 
0,05-0,5 ml / spray), wtyki, stałe podłoże, 
Dostarczanie membran, elektryczne); Systemy dostarczania powietrza, 
Komórki telefonii komórkowej; Pot pourri, proszki, 
Torebki do zaparzania, ciekłe refiills dla odświeżaczy powietrza (systemy bez 
wkładów), nawiewniki ; Wkłady do płynów do odświeżaczy powietrza 
(systemy wkładów); Szlifowanie obuwia; Dezodoranty / maski nie 
Przeznaczone do kontaktu ze skórą (np. Dezodoranty tkaninowe, proszki do 
dywanów); środki owadobójcze (Komara, papier, elektryczny, odzież itp.)  
Z wyłączeniem aerozoli; System dostarczania zapachów 
Przy użyciu technologii suchego powietrza, która uwalnia zapach bez użycia 
spreje, aerozoli lub olejów rozgrzanych (Technologia nebulizowania); 
Kryształy odświeżania powietrza; Bloczki toaletowe; Joss kije lub kadzidła; 
Zmywacz do naczyń i dezodoranty maszyn; Maszyna tylko detergent do 
prania (na przykład klapki); Wyroby z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem 
zabawek); Paliwa; Fragranced pierścień lampy; Zarysuj i wciągnij (pobieranie 
próbek technologia); Malatura; Żwirek; Spray dla zwierząt (wszystkie typy); 
Przetworzone produkty tekstylne (np. Skrobia, tkanina poddana działaniu 
substancji zapachowych po myciu, dezodoranty do tkanin lub tkanin; Piętro 
wosk; Oddzielna woda destylowana (którą można dodać do żelazka 
parowego) 

 


