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Certyfikat IFRA
Olejek lemongrasowy NATURALNY

Nazwa produktu:
INCI:

Olejek lemongrasowy NATURALNY
Cymbopogon Flexuosus Leaf Oil

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

Ograniczony komponent:
Limonene
Citral
Geraniol

KLASA IFRA
Kategoria 1
Kategoria 2
Kategoria 3A
Kategoria 3B
Kategoria 3C
Kategoria 3D
Kategoria 4A
Kategoria 4B
Kategoria 4C
Kategoria 4D
Kategoria 5
Kategoria 6
Kategoria 7A
Kategoria 7B
Kategoria 8A
Kategoria 8B
Kategoria 9A
Kategoria 9B
Kategoria 9C
Kategoria 10A
Kategoria 10B
Kategoria 11

Nr CAS:
5989-27-5
5392-40-5
106-24-1

% Poziom w produkcie
1.0 – 2.5
70.0 – 78.0
4.0 – 6.0

MAKSYMALNY POZIOM %
0.05
0.06
0.26
0.26
0.26
0.26
0.77
0.77
0.77
0.77
0.38

1.28
0.13
0.13
1.79
1.79
6.41
6.41
6.41
3.21
3.21
Nieograniczony
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Klasa
Klasa 1
Klasa 2
Klasa 3 A
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Aplikacja
Zabawki; Produkty do ust wszystkich typów (stałe i płynne szminki, balsamy,
bezbarwne lub kolorowe itp.)
Dezodoranty i antyperspiranty wszystkich typów (spray, stick, roll-on, underarm i body itp.)
Produkty hydroalkoholowe stosowane na niedawno ogoloną skórę.

Klasa 3 B

Produkty hydroalkoholowe stosowane na świeżo ogoloną skórę (delikatny
zakres zapachowy)

Klasa 3 C

Produkty do oczu wszystkich typów (cienie do powiek, tusz do rzęs, eyeliner,
makijaż oczu itp.), W tym krem pod oczy. Męskie kremy do twarzy i balsamy
Tampony.
Produkty hydroalkoholowe stosowane do nieogolonej skóry (zakres EdT).
Składniki zestawów perfum. Paski zapachowe do produktów
hydroalkoholowych, inne produkty papierowe niewymienione gdzie indziej, w
przypadku których narażenie skóry jest tylko przypadkowe (np. Chusteczki do
czyszczenia okularów).
Produkty hydroalkoholowe stosowane do nieogolonej skóry (gama drobnych
zapachów).

Klasa 3 D
Klasa 4 A

Klasa 4 B

Klasa 4 C

Klasa 4 D
Klasa 5

Klasa 6
Klasa 7 A
Klasa 7 B
Klasa 8

Klasa 9 A

Klasa 9 B
Klasa 9 C
Klasa 10 A

Środki do stylizacji włosów i spraye do włosów wszystkich typów (pompy,
spraye aerozolowe itp.); Dezodorant do włosów. Kremy do ciała, oleje,
balsamy każdego rodzaju (w tym kremy dziecięce, balsamy, oleje). Związki
zapachowe do zestawów kosmetycznych, produktów do pielęgnacji stóp
Krem do opalania.
Kremy do twarzy dla kobiet / Makijaż twarzy (z wyjątkiem kremu pod oczy);
Maseczki do twarzy; Krem do rąk
Chusteczki lub odświeżające chusteczki na twarz, szyję, dłonie, ciało.
Płyn do płukania ust, Pasta do zębów.
Chusteczki intymne; Chusteczki nawilżone.
Środek owadobójczy (przeznaczony do stosowania na skórę).
Środki do demakijażu wszystkich typów (bez środków do mycia twarzy).
Środki pomocnicze do stylizacji włosów Non-Spray wszystkich rodzajów
(pianka, żele, odżywki typu "leave-in" itp.). Pielęgnacja paznokci. Wszystkie
proszki i talki (w tym dziecięce proszki i talki).
Mydło w płynie, mydło w kostce (mydło toaletowe); Epilacyjny; Odżywka
(spłukiwanie), Szampony wszystkich typów (w tym szampony dla dzieci).
Oczyszczanie wszystkich typów (pranie, żele, peelingi itp.). Kremy do golenia
wszystkich rodzajów (sztyfty, żele, pianki itp.) .Body Myjnie wszystkich typów
(w tym myjki dla dzieci) .Piękne żele wszystkich rodzajów; Żele do kąpieli,
pianki, musy, sole, oleje i inne produkty dodawane do kąpieli
Poduszki / wkładki higieniczne dla kobiet.
"Inne" aerozole (w tym aerozole odświeżające powietrze, ale niezawierające
dezodorantów / środków przeciwpotowych, spraye do stylizacji włosów).
Pranie ręczne / pranie w pralce Detergenty wszelkiego rodzaju (płynne, w
proszku, tabletki itp.), W tym wybielacze do prania. Inne produkty do
czyszczenia gospodarstwa domowego (środki do czyszczenia tkanin, środki
do czyszczenia miękkich powierzchni, czyściki do dywanów itp.). Zestawy do
czyszczenia na sucho. Zmiękczacze do tkanin wszystkich typów, w tym
arkusze zmiękczające tkaniny. Detergent do ręcznego mycia naczyń. Czyściki
twardych powierzchni wszystkich typów (środki do czyszczenia łazienki i
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Klasa 10 B
Klasa 11 A

Klasa 11 B
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kuchni, meble itp.). Szampony dla zwierząt domowych
Pieluchy. Chusteczki do sedesów.
Wszelki kontakt bez kontaktu ze skórą, w tym: Odświeżacze powietrza i
substancje zapachowe wszystkich rodzajów (z wyjątkiem produktów w
aerozolu): wtyczki, stałe podłoże, dostarczanie membrany; Bloki toaletowe;
Joss Sticks, Incense; Środki owadobójcze (cewka komara, papier,
elektryczność itp.)
Wszelki przypadkowy kontakt ze skórą, w tym: Maszyna do mycia naczyń
Detergenty i dezodoranty. Tylko detergenty do prania (np. Liquitabs).
Dezodoranty / maski (np. Dezodoranty do maszyn do suszenia tkanin,
proszek do dywanów). Pot pourri, pachnące saszetki, płynne wkłady do
odświeżaczy powietrza (systemy bez wkładów), itp. Pasty do butów; Żwirek;
Spraye zwierzęce (z wyjątkiem aerozoli); Traktowane tekstylia (np. Spraye do
skrobi, tkaniny poddane obróbce środkami zapachowymi po praniu,
dezodoranty do tkanin, rajstopy z substancjami nawilżającymi); Woda
destylowana (może być dodana do żelazek parowych).

