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Stanowisko  

Polskiego Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Środków Czystości  
w sprawie oznakowania trwałości produktów kosmetycznych  

 

Zgodnie z art. 3 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 
z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych, każdy produkt 
kosmetyczny udostępniany na rynku powinien być bezpieczny dla zdrowia ludzi 
w normalnych lub dających się przewidzieć warunkach stosowania, z uwzględnieniem 
oznakowania.  

W myśl art. 19 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia, produkty kosmetyczne o trwałości  
do 30 miesięcy włącznie muszą mieć na opakowaniu obowiązkowo wskazaną datę 
minimalnej trwałości.    

Data minimalnej trwałości jest to data, do której dany produkt kosmetyczny, 
przechowywany w odpowiednich warunkach, zachowuje w pełni swoje pierwotne 
właściwości oraz pozostaje bezpieczny dla zdrowia konsumenta. Data wskazana jest  
w sposób jednoznaczny i zawiera odpowiednio: miesiąc i rok lub dzień, miesiąc i rok. 
Jeżeli jest to konieczne, informację uzupełnia się o wskazanie warunków, które muszą  
być spełnione w celu zagwarantowania określonej trwałości danego produktu 
kosmetycznego. Datę lub szczegółowe informacje dotyczące jej umiejscowienia 
poprzedza symbol klepsydry określony w załączniku VII pkt 3 rozporządzenia 
kosmetycznego lub zwrot: „najlepiej zużyć przed końcem”. 

Wskazanie daty minimalnej trwałości nie jest obowiązkowe w przypadku produktów 
kosmetycznych o minimalnej trwałości dłuższej niż 30 miesięcy. Produkty takie 
oznakowane są znakiem PAO (period of time after opening) tj. zawierają informację  
o okresie, w jakim po otwarciu pojemnika, produkt jest bezpieczny i może być stosowany 
bez szkody dla konsumenta. Informacja ta powinna zawierać symbol określony  
w załączniku VII pkt 2 ww. rozporządzenia – znak otwartego słoiczka oraz wyznaczony 
okres, który wyraża się w miesiącach (M) lub latach (Y).  
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Deklarowany na opakowaniu okres PAO liczony jest od momentu pierwszego otwarcia 
oraz użycia produktu kosmetycznego zgodnie z deklarowanym sposobem użycia.  Jest to 
określony przez osobę odpowiedzialną termin - sprawdzony i potwierdzony 
wielokrotnymi badaniami laboratoryjnymi. Oceny tej dokonuje się na podstawie 
danych/informacji uzyskanych m.in. z testów stabilności produktu, badań 
mikrobiologicznych receptury oraz surowców, testów skuteczności układu 
konserwującego, badań materiałowych opakowania. Ocena uwzględnia także możliwe do 
przewidzenia zachowania konsumenta, które dotyczą zarówno warunków 
przechowywania danego produktu kosmetycznego, jak i częstotliwości aplikacji tego 
produktu.       

Pojęcie trwałości po otwarciu PAO nie ma zastosowania w przypadku1: 
 pojemników, których fizyczne otwarcie jest niemożliwe i w związku z tym brak 

jest kontaktu zawartości produktu ze środowiskiem zewnętrznym  
(np.: aerozole);  

 produktów jednorazowego użycia; 
 produktów, których otwarcie nie powoduje obniżenia jakości i nie wpływa na 

ich bezpieczeństwo – produkty niskiego ryzyka mikrobiologicznego.  
 

                                                      
1 Practical implementation of Article 6(1)(c) of Cosmetics Directive (76/768/EEC): Labelling of products 
durability: “Period of time after opening” 
 
  


