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Ontzi eta bilgarrietan ageri behar dute, karaktere ezabaezinekin, erraz 

irakurri eta ikusteko moduan:  

Etiketa 

Produktu kosmetikoak  higiene pertsonalerako  edo edertasuna 

aurpegiaren edertasuna, batik bat hobetzeko erabiltzen direnak dira. 

Honako produktu hauek, aldiz, ez dira kosmetikotzat hartzen: 

► Gaixotasunen prebentzio, diagnostiko eta tratamendurako prestatutako 
produktuak. 

► Giza gorputzean irentsi, arnastu, injektatu edo inplantatzeko xedea duten 
produktuak . 

► Mikroorganismo, onddo edo parasitoetatik babesteko prestatutakoak. 

Kosmetikoei, giza gorputzean izan dezaketen eraginagatik, merkatu-
kontrol zorrotza ezartzen zaie, segurtasun- eta etiketatze-arau guztiak 
betetzen dituztela bermatzeko.  

Ontzirik gabe saltzen diren produktuek edo unean-unean ontziratzen 
direnek ere etiketa edo eskuorriak eramango dituzte, etiketatze-betebeharretara 
egokituta. 

Produktua txikia delako etiketan osagai guztiak biltzeko aukerarik ez badago, 
errotulu batean jasoko dira argibideak, produktua erakusgai jartzeko aukeratu 
den tokitik oso hurbil. 
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Publizitatea 

Ez sinetsi produktuak “% 100 naturalak” direla esaten 
dizutenei, ezta, azalpen sasizientifikoak emanez, produktu 
kosmetikoak “zerbait gehiago” direla esaten dizutenei 
ere. Onegia ematen badu, ziurrenik ez da horrelakoa izango. 

Nolanahi ere, gogoan hartu kosmetikoen eskuorrietan eta publizitatean 

ezinezkoa dela: 

► Kosmetikoei ez dituzten edo beren funtzioak gainditzen dituzten 
ezaugarri, propietate edo ekintzak esleitzea, hala nola sendatze-
propietateak edota gezurrezkoak diren edo oker egitera eraman dezaketen 
baieztapenak. 

► Animaliengan esperimentatu gabe dagoela adieraztea, salbu eta hori egia 
bada produkzio-prozesuan erabilitako urrats eta osagai guzti-guztietan. 

► Medikamentu, farmazia-espezialitate eta osasun-produktuetan izendapen 

berdinak, antzekoak edo nahasmendua eragin dezaketenak erabiltzea. 
Patologien izenak aipatzea ere ez da bidezkoa. 

► Elikagai edo bestelako kontsumo-produktuekin nahasmendua 
eragin dezaketen irudiak erabiltzea, osasunarentzako eta segurtasunerako 
arriskuak saihesteko.  

Eguzki-babesgarriak 

Eguzki  
babeslea 

250 ml 

MARKA 

Informazio 
gehigarria 

30 

Eguzkia onuragarria da gure osasunarentzat; besteak beste, 
zirkulazioa suspertzen du edo D bitamina sortzea errazten du, baina 
gogoan hartu betiere eguzki-babesgarria erabili behar duzula, zure 

larruazal-fototipoari egokitua. Erreparatu etiketari, ongi aukeratzeko. 

Medikamenturen bat hartzen ari bazara, informa zaitez ondo, 
batzuek erreakzioak eragin ditzaketelako larruazalean.  

Eguzkia hartzean orezta edo orinen kolorea edo itxura aldatzen direla 
ikusten baduzu, kontsultatu lehenbailehen espezialista bati. 

Aplikatu produktua behar bezala: Eguzkitan jarri baino 30 minutu lehenago, 
bainu bakoitzaren ondoren eta 2 orduro, eguzkipean jarraitzeko asmoa 
baduzu. 

Eguna lainotuta badago ere, erabili babesgarria, ikusten ez duzun arren 
eguzkiak zure larruazalari kalte egin diezaioke-eta  

 



 
Informa zaitez ongi edozein kosmetiko erosi baino 
lehen, arazoak saihesteko. Honako aholku hauei 

jarraitzea komeni da: 

  

► Erosi beti produktu etiketatuak, etiketa segurtasun-bermea baita. 

► Etiketa aurkitzen ez baduzu, ongi finkatuta ez zegoelako edo norbaitek 

kendu duelako, egiaztatu beste unitateek badutela etiketa, eta hartu 

etiketa duen unitate bat. 

► Ezin baduzu ondo irakurri edo ez baduzu 

ulertzen etiketa, galdetu establezimenduan. 

► Gogoratu etiketak parametro objektiboak eskaintzen dituela. Gama 

bereko bi produktu erosi nahi badituzu, etiketak informazioa ematen 

dizu erosteko erabakia hobeto hartzeko aukera izan dezazun. 

► Gorde etiketa produktuaren bizi-ziklo osoan, agian geroago beharko 

duzu-eta. Gorde fakturak eta produktuarekin zerikusia duen beste 

edozein dokumentu, publizitate-liburuxkak adibidez. 

► PAO ikurrak, behin ireki ondoren produktuak duen bizitza 

baliagarria  ematen digu aditzera, hura lehentasunez 

kontsumitzeko dataz aparte. Hilabeteetan adierazita dator. 

► Eguzki-babesgarriek urtebete irauten dute 

gutxi gorabehera; denbora hori igaro ondoren 

eraginik gabe gera daitezke, eta larruazalean 

erreakzioak ere eragin ditzakete.  

► Kosmetikoen erabilera pertsonala da, ez partekatu, gaixotasunak 

transmititzeko bitartekoa izan daitezke-eta 

► Segurtasunagatik, produktuaren kolorea, testura edo usaina aldatu 

dela ohartzen bazara, ez erabili.  

Gomendioak 

Informazio gehiago: 

        www.kontsumobide.eus 


