
Analyse af kosmetiske produkter 
- et overblik 
Kosmetiske produkter er omfattet af strenge krav til doku-
mentation. Men hvad er op og ned, og hvad kan du få hjælp 
til i samarbejde med Eurofins Product Testing? 
Få et overblik her

Den 11. juli 2013 træder den nye Kosmetikforordning (1223/2009/EF) i kraft. En forordning 
træder i kraft med det samme - uden en implementering af en dansk bekendtgørelse.

Forordningen kommer til at få stor betydning for producenter, importører og distributører. Der 
vil være en række ændringer i den nye forordning i forhold til den tidligere danske kosmetik-
bekendtgørelse. Der er blandt andet flere krav til dokumentation & test - og derudover er der 
krav om, at man skal anmelde kosmetikprodukter til et fælles EU anmeldelsessystem.
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- vi har fokus på dine produkter

Eurofins Product Testing
 – lokal og global
Eurofins Product Testing A/S er en del af Eurofins Gruppen - en global laboratoriegruppe med 
mere end 14.000 ansatte og 180 laboratorier i 35 lande. 

Eurofins Product Testing A/S har til huse i Galten – mellem Silkeborg og Århus. Laborato-
riet, der blev etableret i 1981, har siden starten arbejdet med analyser og test af produkter 
og materialer. Vores viden om forskellige materialetyper er stor. Sammensætningen, brug af 
tilsætningsstoffer, aktive stoffer, fyldstoffer, konserveringsmidler og lignende er noget, som vi 
beskæftiger os med hver dag.

Eurofins globale netværk i Asien, USA og Europa giver mulighed for at tilbyde en endnu stør-
re vifte af ydelser. Ved at samle analyser og test på specifikke lokaliteter sikrer vi en meget 
stor kompetence og konkurrencedygtige priser. Fx betyder vores laboratorier i Kina, at test af 
en lang række produkter fra Asien kan udføres tæt på produktionsstedet. Desuden tilbyder vi 
i Kina audit af leverandører i henhold til CSR (Corporate Social Responsability), inspektion af 
leverancer eller produktionssteder.

Eurofins Product Testing er det oplagte valg af samarbejdspartner - og den danske indgang til 
hele verden. 
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Produkttyper
• Ansigtsmasker
• Anti-rynke produkter 
• Badeprodukter 
• Barberprodukter
• Blegeprodukter til huden
• Cremer
• Deodoranter 
• Geler og olier til huden 
• Hårfarvestoffer 
• Hårfjerningsprodukter
• Hårpermanent / hårsætningsprodukter 
• Intim pleje
• Lotioner
• Læbepomader
• Læbestifter
• Makeup og renseprodukter
• Negleplejeprodukter og neglelak
• Parfumer 
• Selvbrunere
• Shampoo
• Sololier
• Sæbe
• Tand- og mundplejeprodukter

Analyser
• Additiver 
 (fx vand- og fedtopløselige vitaminer)
• Allergene parfumestoffer
• CMR stoffer (fx nitrosaminer)
• Farvestoffer
• Flygtige stoffer
• Hormonforstyrrende stoffer
• Konserveringsmidler
• Olier og fedtsyrer
• Overfladeaktive stoffer
• Phthalater
• Råvarer
• Solventer
• Tungmetaller
• Urenheder og uønskede stoffer
• UV-filtre
• Verifikation af formulering

Mikrobiologi
• Challengetest 
 - effektivitet af konserveringsmiddel

• Mikrobiologisk kontrol 
 (Ph Eur 2.6.12. ISO 21149) af produkt, 
 råvarer, produktionsudstyr

• Artsbestemmelse af mikroorganismer 
 (biokemisk, MALDI-TOF, 16S)

• Test af desinfektionsmidler

• PAO – holdbarhed efter åbning

• Kim / gær / svampe / patogener

Rådgivning
• Overholdelse af kosmetikforordningen 
 nr. 1223/2009

• Labelcheck og mærkning

• Indhold af dossier
 - Sikkerhedsvurdering
 - Fremstillingsmetode
 - GMP

• Undersøgelse af indholdsstoffers farlighed

• Anmeldelser til CPNP 
 (Cosmetic Products Notification Portal)

• Rådgivning om gældende lovgivning 

• Virksomhedstilpassede kurser

• Indhentning af dokumentation 

• Hjælp til implementering af ny lovgivning

• Risikovurdering (Notified Body)

Fysiske tests
• Stabilitet (normale / accelererede forsøg)
• Viskositet, densitet, partikelstørrelse
• Reologi

Sikkerhed
• Cytotoksicitet
• Patch test - hudirritation
• Allergitest
• Fotosensitivitet

Effektivitet
• Performance test / effektivitets test (Svanen)
• Solfaktorbestemmelse (SPF) og vandfast-

hed. UVA/UVB
• Kliniske tests  


