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Na página 38, no anexo, ponto 2 b), o quadro passa a ter a seguinte redação:
Identificação da substância
Número de
referência

Denominação química/DCI

a

b

316

d

cloreto de cloridrato de 4-(3- Dimethylpiperazi 1256553-aminopirazolo[1,5-A]piri nium Aminopyra -33-9
din-2-il)-1,1-dimetilpipera zolopyridine HCl
zin-1-io, cloridrato

Cloreto de cloridrato de 1- (3- Methylimidazo
220158((4-Aminofenil)amino) pro liumpropyl p-phe -86-1
pil)-3-metil-1H-imidazol-3- nylenediamine HCl
-io

Concentração
máxima no
produto pronto a
usar

Outro

Redação das condições de utilização e das
advertências

e

f

g

h

i

A partir de 3 de junho
de 2021, após mis
tura em condições
oxidantes, a concen
tração máxima apli
cada ao cabelo não
pode exceder 2%
(calculada em base
livre)

A partir de 3 de dezembro de 2021,
imprimir no rótulo: As proporções na
mistura.

A partir de 3 de junho
de 2021, após mis
tura em condições
oxidantes, a concen
tração máxima apli
cada ao cabelo não
pode exceder 2%
(calculada em base

A partir de 3 de dezembro de 2021,
imprimir no rótulo:
As proporções na mistura.

813-255-5 Corante capilar
em produtos de
coloração capilar
oxidantes

Corante capilar
em produtos de
coloração capilar
oxidantes

“
Os corantes capilares podem pro
vocar reações alérgicas graves. Ler e
seguir as instruções de utilização. Este
produto não se destina a ser utilizado
em menores de 16 anos. As tatuagens
temporárias de ‘hena negra’ podem
aumentar o risco de alergias.
Não pintar o cabelo se:
— tiver uma erupção cutânea na face
ou apresentar o couro cabeludo
sensível, irritado ou danificado,
— já tiver tido alguma reação depois
de pintar o cabelo,
— já tiver tido alguma reação a uma
tatuagem temporária de ‘hena
negra’.”

“
Os corantes capilares podem pro
vocar reações alérgicas graves.

26.11.2020

Número CE

Tipo de produto,
zonas do corpo
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Restrições

Denominação no
glossário comum de Número CAS
ingredientes
c

L 397/30

Retificação do Regulamento (UE) 2020/1683 da Comissão, de 12 de novembro de 2020, que altera os anexos II e III do Regulamento (CE) n.o 1223/2009 do
Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos produtos cosméticos

Corante capilar A partir de 3 de
em produtos de junho de 2021:
coloração capilar 0,5%
não oxidantes
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4-[(2-hidroxi-1-naftil)azo]
Acid Orange 7
benzenossulfonato de sódio

633-96-5

211-199-0 Corante capilar A partir de 3 de
em produtos de junho de 2021:
coloração capilar 0,5%
não oxidantes

319

Fenol, 4,4 ’- (4,5,6,7-tetra
Tetrabromophenol 4430-25-5 224-622-9 a) Corante capi b) A partir de 3 a) A partir de 3 de
bromo-1,1-dioxido-3H-2,1- Blue
lar em produ
de junho de
junho de 2021,
-benzoxatiol-3-ilideno) bis
tos de colora
2021: 0,2%
após mistura em
[2,6-dibromo —
ção capilar
condições oxidan
oxidantes
tes, a concentra
ção máxima apli
b) Corante capi
cada ao cabelo
lar em produ
não pode exceder
tos de colora
0,2% (calculada
ção capilar
em base livre)
não oxidantes

Não devem estar
presentes impurezas
de metanossulfona
tos, em particular
metanossulfonato de
etilo.

a) A partir de 3 de dezembro de 2021,
imprimir no rótulo:
As proporções na mistura.
“
Os corantes capilares podem pro
vocar reações alérgicas graves.
Ler e seguir as instruções de utilização.
Este produto não se destina a ser utili
zado em menores de 16 anos.
As tatuagens temporárias de ‘hena
negra’ podem aumentar o risco de aler
gias.

L 397/31

1449653-83-1
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Dimetanossulfonato de dis HC Orange No. 6
sulfureto de [2-[(E)-2-[4-[bis
(2-hidroxietil)aminofenil]
vinil]piridín-1-io]-etilo]

PT
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Ler e seguir as instruções de utilização.
Este produto não se destina a ser utili
zado em menores de 16 anos.
As tatuagens temporárias de ‘hena
negra’ podem aumentar o risco de aler
gias.
Não pintar o cabelo se:
— tiver uma erupção cutânea na face
ou apresentar o couro cabeludo
sensível, irritado ou danificado,
— já tiver tido alguma reação depois
de pintar o cabelo,
— já tiver tido alguma reação a uma
tatuagem temporária de ‘hena
negra’.”

26.11.2020

livre)

Indigofera tinctoria 84775Indigofera tinctoria, folhas
secas e pulverizadas de Indi leaf Indigofera tinc -63-3
toria leaf powder
gofera tinctoria L
Indigofera tinctoria
leaf extract
Indigofera tinctoria
extract

PT

320

L 397/32

Não pintar o cabelo se:
— tiver uma erupção cutânea na face
ou apresentar o couro cabeludo
sensível, irritado ou danificado,
— já tiver tido alguma reação depois
de pintar o cabelo,
— já tiver tido alguma reação a uma
tatuagem temporária de ‘hena
negra’.”
283-892-6 Corante capilar A partir de 3 de
em produtos de junho de 2021:
coloração capilar 25%.»
não oxidantes
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