آيا با پروانه ساخت و پروانه بهداشتي ورود
محصوالت آرايشي و بهداشتي آشنايي داريد؟

پروانه ساخت
پزياوٍ ساخت َز محصًل آرايشي ي تُذاشتي ،در يالع مجًس ساخت آن محصًل است واٍ
پس اس تزرسي مًاد متشىلٍ ي اطميىان اس سالمت آن تزاي مصزف جامعٍ ،اس ساًي يسارت
تُذاشت ،درمان ي آمًسش پششىي ي يا داوشگاٌ َاي علًم پششىي مزتًطاٍ تاٍ واارخااواٍ
تًليذوىىذٌ داخل وشًر ،دادٌ ميشًد .در صًرتي وٍ محصًلي فالذ پزياوٍ ساخت تااشاذ،
لاتليت مصزف وذارد .شمارٌ ايه پزياوٍ تايذ ريي تزچسة محصًل ليذ شًد.
پروانه بهداشتي ورود
پزياوٍ تُذاشتي يريد ،مجًس يريد َاز ماحاصاًل
آرايشي ي تُذاشتي يارداتي تٍ داخل وشًر تعذ اس
تزرسي محصًل ي مذارن ارائاٍ شاذٌ اس ساًي
شزوت يارد وىىذٌ تًسط يسارت تُذاشت ،درماان
ي آمًسش پششىي است .لذا ولاياٍ ماحاصاًالت
خارجي تذين ايه پزياوٍ تٍ عىًان واالي لاچاق ي
تملثي محسًب مي شًد ي مجًس مصازف واذارد.
شمارٌ ايه پزياوٍ ويش تايذ ريي تزچسة محاصاًل
ليذ شًد.

محصًالت آرايشي ي تُذاشتي را َميشٍ اس فزيشگاٌ َاي معتثز تُيٍ وماييذَ .يچ گااٌ تاٍ
دستفزيشَا ي تثليغات ايىتزوتي ،ماًَارٌ اي ،مجلٍ َا ي پيه َاي تثليغاتي جُت خازياذ
ايىگًوٍ محصًالت اعتماد وىىيذ .ليذ عثارت ‘‘داراي مجًس اس يسارت تُذاشت’’ در ايه گًواٍ
تثليغات ،تٍ َيچ يجٍ دليلي تز اطميىان اس سالمت فزآيردٌ ي ويش ادعاي مطزح شذٌ درتاارٌ
آن ويست.
تًجٍ داشتٍ تاشيذ در صًرت تزيس َزگًوٍ مشىل تعذ اس مصزف فزآيردٌَايي وٍ اس طازياك
پيه (تماس تلفىي يا سفارش ايىتزوتي) تُيٍ ميشًد ،امىان پيگيزي ايهگًوٍ فزيشىذگاان
ي تزرسي شىايات ي مًارد تخلف يجًد وذارد.
دلت ي تًجٍ شما َىگام خزيذ ي مصزف محصًالت آرايشي ي تُذاشتي مي تًاوذ اس تسياري
اس عًارض واشي اس مصزف ايه محصًالت اس لثيل عفًوتَاي پًستي ،چشمي ،دَاوي ،اوًاع
آلزصي َا ،عًارض گًارشي ي حتي عًارض جثزانواپذيزي ماوىذ وًري جلًگيزي وىذ.
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