
Kategoria IFRA Typy produktów

Kategoria 1                              

(produkty niespłukiwalne, 

aplikowane na usta)

1. Wszystkie produkty do ust (szminki, błyszczki, balsamy, również z filtrami UV)

2. Zabawki dla dzieci

Kategoria 2                            

(produkty niespłukiwane 

aplikowane pod pachami)

1. Dezodoranty i antyperspiranty (spraye, sztyfty, roll-on)

2. Spraye do ciała, w tym mgiełki

Kategoria 3                            

(Produkty nakładane na twarz 

opuszkami palców)

1. Produkty do oczu (cienie, tusze, eyelinery, inne produkty do pielęgnacji i makijażu),

2. Podkłady i produkty do makijażu twarzy,

3. Produkty do demakijażu twarzy i oczu,

4. Paski ściągające pory na nos,

5. Chusteczki nawilżane do twarzy, szyi, dłoni i ciała

6. Farby do twarzy i ciała,

7. Maseczki do twarzy

Kategoria 4                            

(Produkty zapachowe aplikowane 

na szyję, twarz i nadgarstki)

1. Wodno-alkoholowe i nie-wodno-alkoholowe produkty zapachowe (perfumy, wody toaletowe i 

kolońskie, płyny po goleniu, perfumy stałe),

2. Bransoletki zapachowe,

3. Składniki zapachowe do zestawów perfum,

4. Paski zapachowe produktów wodno-alkoholowych



Kategoria 5A                        

(Produkty niespłukiwane 

nakładane na twarz i ciało 

palcami)

1. Kremy, olejki i balsamy do ciała,

2. Produkty do pielęgnacji stóp,

3. Produkty odstraszające owady,

4. Proszki i pudry (z wyłączeniem proszków i pudrów dla dzieci)

Kategoria 5B                     

(Produkty niespłukiwane 

nakładane na twarz i ciało 

palcami)

1. Toniki do twarzy,

2. Kremy i produkty nawilżające do twarzy

Kategoria 5C                            

(Produkty niespłukiwane 

nakładane na twarz i ciało 

palcami)

1. Kremy do rąk,

2. Produkty do pielęgnacji paznokci,

3. Produkty do dezynfekcji rąk

Kategoria 5D                       

(Produkty niespłukiwane 

nakładane na twarz i ciało 

palcami)

1. Kremy, balsamy, oliwki, proszki i pudry dla dzieci

Kategoria 6                         

(Produkty z ekspozycją ust i jamy 

ustnej)

1. Pasty do zębów,

2. Płyny do płukania ust, w tym odświeżacze oddechu,

3. Proszki do mycia zębów, tabletki do rozpuszczania (płyny do płukania ust)

Kategoria 7A                            

(Produkty aplikowane na włosy, 

mające kontakt z dłońmi)

1. Spłukiwane produkty do chemicznej modyfikacji włosów, w tym spłukiwane farby do włosów



Kategoria 7B                       

(Produkty aplikowane na włosy, 

mające kontakt z dłońmi)

1. Spraye do włosów,

2. Inne formy produktów do stylizacji włosów (musy, żele, niespłukiwane odżywki)

3. Niespłukiwane produkty do chemicznej modyfikacji włosów, w tym niespłukiwane farby do włosów,

4. Suche szampony,

5. Produkty zapachowe do włosów

Kategoria 8                           

(Produkty z ekspozycją okolic 

intymnych)

1. Chusteczki do higieny intymnej,

2. Tampony,

3. Chusteczki nawilżane dla dzieci,

4. Nawilżany papier toaletowy



Kategoria 9                         

(Spłukiwane produkty z 

ekspozycją ciała i dłoni)

1. Mydła w kostkach,

2. Szampony,

3. Produkty myjące do twarzy na bazie wody,

4. Odżywki spłukiwane,

5. Mydła w płynie,

6. Płyny i żele do kąpieli i pod prysznic,

7. Produkty do mycia dla dzieci,

8. Żele, pianki, musy, sole, olejki i inne produkty dodawane do kąpieli,

9. Produkty do pielęgnacji stóp,

10. Kremy i żele do golenia,

11. Produkty do depilacji (w tym depilacji twarzy),

12. Szampony dla zwierząt domowych



Kategoria 10A                    

(Produkty do sprzątania (użytek 

domowy), gdy główną ekspozycją 

są dłonie)

1. Produkty do prania ręcznego,

2. Produkty stosowane przed praniem,

3. Produkty do ręcznego zmywania naczyń,

4. Produkty do sprzątania powierzchni kuchennych, łazienkowych i mebli,

5. Produkty do prania w pralce,

6. Zestawy do suchego sprzątania,

7. Chusteczki do toalety,

8. Produkty do zmiękczania tkanin,

9. Wszystkie inne produkty do sprzątania,

10. Woski do podłogi,

11. Zapachowe olejki do lamp, dyfuzorów, odświeżaczy powietrza,

12. Woda do prasowania,

Kategoria 10B                    

(Produkty do sprzątania (użytek 

domowy), gdy główną ekspozycją 

są dłonie)

1. Spraye aplikowane na zwierzęta,

2. Manualne odświeżacze powietrza,

3. Insektycydy w aerozolach



Kategoria 11A                      

(Produkty mające kontakt ze 

skórą, ale o minimalnym 

przenoszeniu zapachu)

1. Wkładki do higieny intymnej i podkłady poporodowe,

2. Pieluchy,

3. Wkładki stosowane przy nietrzymaniu moczu,

4. Papier toaletowy

Kategoria 11B                       

(Produkty mające kontakt ze 

skórą, ale o minimalnym 

przenoszeniu zapachu)

1. Rajstopy z balsamem,

2. Zapachowe skarpetki i rękawiczki,

3. Suche chusteczki,

4. Serwetki,

5. Ręczniki papierowe,

6. Maseczki ochronne,

7. Nawozy



Kategoria 12                           

(Produkty nieprzeznaczone do 

kontaktu ze skórą, minimalny lub 

nieznaczący transfer zapachu)

1. Świeczki,

2. Produkty do prania w tabletkach,

3. Automatyczne odświeżacze powietrza,

4. Żwirki dla zwierząt domowych,

5. Etui na telefony,

6. Produkty dezodorujące np. do dywanów,

7. Paliwa,

8. Insektycydy (z wyłączeniem aerozoli),

9. Kadzidełka,

10. Produkty do mycia do zmywarek,

11. Gry planszowe,

12. Farby,

13. Produkty z plastiku (z wyłączeniem zabawek),                                                                                         

14. Zapachowe opakowania,                                                                                                                      

15. Pasty do butów.

                


