
 
 

 
V ARE F AKT A  
Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup 
(+45) 46 30 45 00 
www.varefakta.dk 
 

1 

 

 

 
 

Kosmetiske produkter 
Forskrift 
VF 6050:1 
  

http://www.varefakta.dk/


 
 

 
V ARE F AKT A  
Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup 
(+45) 46 30 45 00 
www.varefakta.dk 
 

2 

Forskrift for kosmetiske produkter, VF 6050:1 
Erstatter VF 600:3 marts 2013, opdateret til VF 6050:1 september 2019  

Godkendt:  2010.05.25   
Opdateret:  2016.05.01 
Opdateret:  2019.03.01 

INDHOLDSFORTEGNELSE 
FORSKRIFTENS OPBYGNING ................................................................................................................................................................................................. 5 

GYLDIGHEDSOMRÅDE ............................................................................................................................................................................................................... 5 

OPLYSNINGER I EN VAREFAKTA-DEKLARATION .................................................................................................................................................... 5 

VAREFAKTA-DEKLARATIONENS UDFORMNING..................................................................................................................................................... 6 

MINIMUMSKRAV ...............................................................................................................................................................................................................................7 

EKSEMPLER PÅ VAREFAKTA-DEKLARATIONER ...................................................................................................................................................... 10 

ANSIGTSCREME ............................................................................................................................................................................................................................. 10 

DEO ROLL-ON ................................................................................................................................................................................................................................... 11 

HÅRSPRAY ........................................................................................................................................................................................................................................... 12 

SHAMPOO ........................................................................................................................................................................................................................................... 13 

KIDS SOLSPRAY SPF 20 ........................................................................................................................................................................................................... 14 

FRESH TANDPASTA ..................................................................................................................................................................................................................... 16 

VÅDSERVIETTER .............................................................................................................................................................................................................................. 17 

KRAV TIL DE ENKELTE OPLYSNINGER ............................................................................................................................................................................ 18 

1. KONTROLLERET AF VAREFAKTA ...................................................................................................................................................................... 18 

2. VAREFAKTA-MÆRKE ................................................................................................................................................................................................ 18 

3. VAREBETEGNELSE ...................................................................................................................................................................................................... 18 

4. ANVENDELSESOMRÅDE/EGNET TIL ............................................................................................................................................................. 18 

5. NETTOINDHOLD/NETTOVÆGT........................................................................................................................................................................ 19 

6. ANTAL/STØRRELSE/MATERIALER ................................................................................................................................................................... 19 

7. DEKLARATION AF INDHOLD ............................................................................................................................................................................... 19 

8. ANDRE MÆRKER .......................................................................................................................................................................................................... 19 

9. NEGATIVE ANPRISNINGER .................................................................................................................................................................................. 19 

http://www.varefakta.dk/


 
 

 
V ARE F AKT A  
Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup 
(+45) 46 30 45 00 
www.varefakta.dk 
 

3 

10. pH .......................................................................................................................................................................................................................................... 20 

11. TØRSTOF .......................................................................................................................................................................................................................... 20 

12. VÆGTFYLDE ................................................................................................................................................................................................................... 20 

13. HOLDBARHED ................................................................................................................................................................................................................. 21 

14. OPBEVARING .................................................................................................................................................................................................................. 21 

15. BRUGSANVISNING ..................................................................................................................................................................................................... 21 

16. RÅD ......................................................................................................................................................................................................................................... 21 

17. ADVARSEL ......................................................................................................................................................................................................................... 21 

18. OPRINDELSE ..................................................................................................................................................................................................................... 21 

19. FAREMÆRKNING ........................................................................................................................................................................................................ 22 

20. OVERVÅGNING AF INDHOLDSINGREDIENSER .................................................................................................................................. 22 

OBLIGATORISK STIKPRØVEKONTROL ......................................................................................................................................................................... 22 

1. KONTROLRESULTATER ........................................................................................................................................................................................... 23 

2. KONTROLOMKOSTNINGER ................................................................................................................................................................................ 23 

BILAG I - PRODUKTTYPER ..................................................................................................................................................................................................... 25 

1. AFTERSHAVE LOTION/AFTERSHAVE GEL ........................................................................................................................................................ 25 

2. ANSIGTSCREME ................................................................................................................................................................................................................. 26 

3. BADEOLIE ................................................................................................................................................................................................................................ 27 

4. BALSAM .................................................................................................................................................................................................................................... 28 

5. BARBERGEL/BARBERSKUM ....................................................................................................................................................................................... 29 

6. BARBERSKRABER MED LOTION/PLEJESTRIP ............................................................................................................................................... 29 

7. BODYLOTION ......................................................................................................................................................................................................................... 31 

8. BODYSHAMPOO/SHOWERGEL/BADESÆBE .............................................................................................................................................. 32 

9. DEODORANT........................................................................................................................................................................................................................ 33 

10. HÅRMOUSSE, HÅRSPRAY MV. .............................................................................................................................................................................. 34 

11. LÆBEBALSAM/LÆBEPOMADE ................................................................................................................................................................................ 35 

12. RENSECREME/RENSEGEL/RENSESKUM/RENSESCRUB MV. .......................................................................................................... 35 

13. FUGTIGHEDSCREME/HÅNDCREME INCL. PRODUKTER MED GLYCERIN, PANTHENOL MV. ............................... 37 

http://www.varefakta.dk/


 
 

 
V ARE F AKT A  
Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup 
(+45) 46 30 45 00 
www.varefakta.dk 
 

4 

14. SHAMPOO ............................................................................................................................................................................................................................ 38 

15. SOLCREME/SOLSPRAY/SOLOLIE/SOLSTIFT MV. ................................................................................................................................... 39 

16. TANDPASTA ........................................................................................................................................................................................................................ 42 

17. TANDTRÅD MED FLOUR/MINT ELLER LIGN. ................................................................................................................................................ 43 

18. VÅDSERVIETTER ............................................................................................................................................................................................................... 44 

19. ZINKSALVE ............................................................................................................................................................................................................................46 

20. Håndsæbe ...................................................................................................................................................................................................................... 47 

LITTERATURLISTE ........................................................................................................................................................................................................................... 48 

 

  

http://www.varefakta.dk/


 
 

 
V ARE F AKT A  
Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup 
(+45) 46 30 45 00 
www.varefakta.dk 
 

5 

FORSKRIFTENS OPBYGNING 
VAREFAKTA-deklarationer er varer deklareret med Varefakta-mærket og det dertilhørende mærke og 
sætningen ”Kontrolleret af Varefakta” samt deklareret efter eventuelle VAREFAKTA-krav, som er 
specificeret i denne forskrift.  

En VAREFAKTA-deklaration defineres som værende obligatoriske mærkningsoplysninger, billeder, 
anprisningstekst etc. og som værende selve varens deklaration indeholdende varebetegnelse, 
anvendelsesområde, indhold/materialesammensætning, brugsanvisning, råd og advarsler mm. 
Varefakta kontrollerer dog ikke lovlighed af eventuelle ’fantasi- eller kopi-navne’ i forhold til 
Konkurrencelovens bestemmelser. 

Varefaktas mål med VAREFAKTA-kontrollerede varer er at sikre, at de pågældende varer kan 
markedsføres og sælges i overensstemmelse med gældende national lovgivning og EU-lovgivning 
samtidig med, at de lever op til en række særkrav opstillet af Varefakta. Varefakta sikrer hermed at 
tekst, billeder og anprisninger på VAREFAKTA-godkendte emballager opfylder kravene i lovgivningen 
og i Varefaktas forskrift. 

GYLDIGHEDSOMRÅDE 
Forskriften omfatter kosmetiske produkter som falder under definitionen i EU’s Forordning Nr. 1223/2009 
af 30. november 2009 om kosmetiske produkter (Kosmetikforordningen).  

Som beskrevet i Kosmetikforordningen, defineres et ’kosmetisk produkt’ som stoffer eller præparater 
beregnet til anvendelse på kroppens forskellige ydre dele (hud, hår, negle, læber og ydre kønsorganer) 
eller på tænder og slimhinder i mundhulen udelukkende eller hovedsagelig for at rengøre eller 
parfumere dem eller forandre deres udseende og/eller ændre kropslugt og/eller beskytte eller 
bibeholde dem i god stand. 

Vådservietter til personlig pleje, fjernelse af make-up og lign. er også omfattet af denne forskrift, 
selvom det alene er lotionen i produktet, der er omfattet af Kosmetikforordningen. 

OPLYSNINGER I EN VAREFAKTA-DEKLARATION 
Oplysningerne anføres i et afgrænset deklarationsfelt sammen med Varefaktas mærke, medmindre 
andet fremgår. 

Den nedenfor anførte rækkefølge i deklarationen skal som udgangspunkt holdes af hensyn til 
sammenligneligheden med tilsvarende deklarerede produkter. 

Varefaktas mærke samt varens vare-/kontrolnummer (VK-nummer)  
 
- Varebetegnelse  

http://www.varefakta.dk/
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- Produkttype 
- Anvendelsesområde/Egnet til 
- Nettoindhold/Nettovægt 
- Antal 
- Deklaration af indhold/Ingredients 
- pH 
- Brugsanvisning 
- Holdbarhed 
- Opbevaring 
- Råd 
- Bortskaffelse 
- Advarsel 
- Firma, oprindelsessted  
 

Nogle oplysninger er obligatoriske, mens andre er frivillige oplysninger, der kan udelades hvis der er 
særlige hensyn, fx begrænset plads på emballagen. Se KRAV TIL DE ENKELTE OPLYSNINGER. 

Oplysninger om egenskaber, der ikke er nævnt i denne forskrift, vil kunne anføres, hvis dette godkendes 
af Varefakta. Varefakta kan afvise, at oplysninger der anses for uvæsentlige eller misvisende, anføres 
i VAREFAKTA-deklarationen. Enhver påbudt mærkning kan om ønsket anbringes i deklarationsfeltet i 
forbindelse med det punkt, hvor den naturligt hører hjemme. 

VAREFAKTA-DEKLARATIONENS UDFORMNING 
Mærkningen skal være let læselig og uudslettelig. Tekst og symboler skal være i en farve, der afviger 
fra baggrunden. Læseligheden kan eksempelvis påvirkes af, om skriftfarve og baggrundsfarve let kan 
adskilles. Derudover skal der anvendes en skrifttype med en typestørrelse, hvor x-højden er mindst 1,2 
mm. X-højde defineres som beskrevet i FORORDNING Nr. 1169/2011, bilag IV. 

Varefaktas mærke skal placeres i deklarationsfeltet og være så stort, at ordet VAREFAKTA 
KONTROLLERET tydeligt kan læses. Se Varefaktas designmanual. 

Varefaktas logo samt designmanual rekvireres på www.varefakta.dk. 

Eventuelle illustrationer og tekst må ikke være misvisende i forhold til de angivne oplysninger i 
deklarationen. Tekst og udformning af VAREFAKTA-deklarationen skal godkendes af Varefakta, inden 
der trykkes. 

http://www.varefakta.dk/
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I øvrigt henvises til BETINGELSER FOR BRUG AF VAREFAKTA PÅ VARER, der kan rekvireres på 
www.varefakta.dk.  

MINIMUMSKRAV 
Kosmetiske produkter skal opfylde Forordning Nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter 
(Kosmetikforordningen). 

For solcremer og andre solbeskyttelsesprodukter følger Varefakta mærkningskravene i  
KOMMISSIONENS HENSTILLING af 22. september 2006 om effektiviteten af solbeskyttelsesmidler og om 
angivelser i forbindelse hermed. Hvis det ikke er muligt at medtage alle mærkningselementer f.eks. 
pga. emballagens størrelse, kan der dispenseres efter retningslinjerne beskrevet under produkttypen 
i Bilag 1. 

Aerosolprodukter der falder under kosmetikforordningen, f.eks. hårspray og hårmousse mærkes 
desuden efter kravene i: Bekendtgørelse nr. 247 af 14/03/2014 om indretning m.v. af aerosoler. 

Produkter der falder under EU’s Forordning nr. 528/2012 af 22. maj 2012  

om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (Biocidforordningen) 
er IKKE omfattet af denne forskrift. 

Brug af illustrationer og anprisninger, herunder miljømæssige og etiske påstande, skal følge 
markedsføringsloven. Varefaktas mærkning tager udgangspunkt i Forbrugerombudsmandens til 
enhver tid gældende ’Vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande m.v.’ i 
markedsføringen. 

Hvis produkterne skal sælges i de andre europæiske lande, skal dette meddeles ved oprettelsen af 
varen hos Varefakta så evt. særlove og regler til disse lande kan overholdes. 

Produkt Minimumskrav 

Receptspecifikation 
(sammensætning) 

Varefaktas specifikationsskema for kosmetiske produkter 
udfyldes.                  
 
Alle varens bestanddele skal specificeres og oplyses til Varefakta 
efter faldende indholdsmængde i færdigvaren i form af en 
fuldstændig recept. 
 
Desuden skal følgende oplyses: 

http://www.varefakta.dk/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1559642089632&uri=CELEX:32009R1223
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006H0647&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006H0647&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006H0647&from=DA
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161962
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161962
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Varenavn og varebetegnelse 
Indholdsmængde og/eller nettovægt 
Navn og adresse på leverandør/producent 
pH 
Tørstof i % 
Vægtfylde i g/liter 
Anbefaling til opbevaring 
Produktionsland 
PAO, angivet i måneder 
Brugsanvisning (hvis relevant) 
Advarsler/anvendelsesbegrænsninger 
Råd 
Bruttovolumen (kun aerosoler) 
UFI nummer (kun faremærkede produkter). 
  

Produktdatablade For produkter der indeholder parfume, afleveres desuden et 
sikkerhedsdatablad for parfume-råvarer samt et 
allergencertifikat. 

 
For aerosol-produkter og andre faremærkede produkter 
afleveres desuden et sikkerhedsdatablad for produktet sammen 
med recept og øvrige oplysninger. 

 
Faremærkede produkter For faremærkede produkter sikrer Varefakta en gennemregning 

af, at den faremærkning producenten har oplyst er korrekt.  
 
Varefakta forbeholder sig ret til, at anvende en ekstern 
samarbejdspartner til denne, under samme fortrolighedsforhold 
som beskrevet i Varefaktas samarbejdsaftale. 
 
Udgifterne for gennemregning af korrekt faremærkning påhviler 
mærkningsindehaveren. 

Overvågning af 
indholdsingredienser 

For alle kosmetiske produkter gælder det, at alle ingredienser 
samt deres indholdsmængde skal indmeldes i en 

http://www.varefakta.dk/
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overvågningsaftale. Dette for at sikre, at lovgivningens til en hver 
tid gældende krav og grænseværdier er overholdt. 
 
Varefakta forbeholder sig ret til, at anvende en ekstern 
samarbejdspartner til denne, under samme fortrolighedsforhold 
som beskrevet i Varefaktas samarbejdsaftale. 
 
Udgifterne for overvågningsaftalen påhviler 
mærkningsindehaveren. 

Andre mærkningsordninger Hvis produktet er godkendt af andre mærkningsordninger, f.eks. 
Svanen, Astma & Allergi, RSPO, FSC, Vegan eller lignende og 
ønskes mærkes med mærkningsordningens logo, oplyses dette i 
specifikationsskemaet.                                                                    
 
Varefakta kontrollerer, så vidt det er muligt, at produktet faktisk er 
godkendt efter den oplyste ordning. Varefakta forbeholder sig ret 
til ikke at acceptere en anden mærkningsordnings logo på 
produkter med Varefakta-mærke, hvis det vurderes, at mærket 
ikke er tilstrækkeligt veldokumenteret.  

 

 viser, hvilke punkter Varefakta skal have dokumentation for i form af specifikationsskemaer, 
produktdatablade, prøvningsrapport eller lignende. Dokumentationen må maksimalt være 1 år 
gammel. 

  

http://www.varefakta.dk/
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EKSEMPLER PÅ VAREFAKTA-DEKLARATIONER 
Eksempler med obligatoriske og frivillige oplysninger 

Holdbarhed: 12M anføres på krukken. Beskrivende tekst kan udelades. 

Tekst markeret med blåt kan udelades ved pladsmangel. 

ANSIGTSCREME 
 
Egnet til: At fugte huden i ansigtet og på halsen. Til daglig brug.  
 
Nettoindhold: 50 ml 
  
Ingredients: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Stearate, Glycerin, Cetearyl 
Alcohol, Cetearyl Glucoside, Phenoxyethanol, Parfum. 
  
Brugsanvisning: Kom en passende mængde creme på fingerspidserne og massèr det 
forsigtigt rundt i ansigtet. Husk også halsregionen. Brug ikke produktet tæt ved øjnene. For 
at forebygge tør hud, kan cremen bruges dagligt eller efter behov. 

Holdbarhed: 12 mdr. efter åbning.  
 
Opbevaring: Opbevares frostfrit og utilgængeligt for børn. Luk emballagen efter brug.  
 
Emballage: Polypropylen (PP).  
 
Advarsel: Undgå at bruge produktet omkring øjnene. Skulle der alligevel komme noget i 
øjnene, så skyl med rigelige mængder vand. Søg læge, hvis irritationen fortsætter, 
medbring denne beholder. 

 

 
 

Produceret i Danmark af Cremefabrikken A/S, Cremevej 1, DK-9999 Cremeby for Supermarkedskæden 
A/S. 

  

Oplysningerne i deklarationen kontrolleres af Varefakta. www.varefakta.dk 
 
 

VK XXXXX 

http://www.varefakta.dk/
http://www.varefakta.dk/
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VK XXXXX 

Holdbarhed: 12M anføres på krukken. Beskrivende tekst kan udelades. 

Tekst markeret med blåt kan udelades ved pladsmangel. 

DEO ROLL-ON 
Deodorant 
 
Egnet til: Personlig pleje. 
 
Nettoindhold: 50 ml 
 
Ingredients: Aqua, Alcohol Denat., Glycerin, Glyceryl Stearate Citrate, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Xanthan Gum, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium 
Gluconate, Denatonium Benzoate.  
 
pH: 4,5 (svagt surt).  
  
Brugsanvisning: Påføres ren og tør hud dagligt eller efter behov. Tag ikke tøj på før 
huden er helt tør for at undgå afsmitning og pletter på tøjet.  

Holdbarhed: 12 mdr. efter åbning.  
 
Opbevaring: Opbevares tørt, ikke i direkte sollys og ved temperaturer på 15-25 °C. 
Opbevares utilgængeligt for børn. Luk emballagen efter brug. 
 
Emballage: Flaske, kugle, låg: Polypropylen (PP).   
 
Advarsel: Brug ikke deodorant lige efter hårfjerning eller på irriteret hud. 
 
 

 

Produceret i Danmark af Deofabrikken A/S, Deovej 1, DK-9999 Deoby for Supermarkedskæden A/S. 
 

Oplysningerne i deklarationen kontrolleres af Varefakta. www.varefakta.dk 
 

 
  

http://www.varefakta.dk/
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VK XXXXX 

Holdbarhed: 6M anføres på krukken. Beskrivende tekst kan udelades. 

Tekst markeret med blåt kan udelades ved pladsmangel. 

HÅRSPRAY 
Medium hold 
 
Nettoindhold: 200 ml / 201 g 
 
Ingredients: Alcohol Denat., Dimethyl Ether, Acrylates Copolymer, Aqua, Aminomethyl 
Propanol, VP/VA Copolymer, Parfum, PEG-12 Dimethicone, PEG-12 Allyl Ether, PEG-12, 
Denatonium Benzoate, Citric Acid.  
  
Brugsanvisning: Spray i tørt hår på ca. 30 cm’s afstand jævnt fordelt over hele frisuren. 
For ekstra volumen spray ved hårbunden med hovedet nedad. 
 
Opbevaring: Holdes væk fra mulige antændelseskilder. Opbevares frostfrit og 
utilgængeligt for børn.  
 
Advarsel: Undgå at få produktet i øjnene. Skulle der alligevel komme noget i øjnene, så 
skyl med rigelige mængder vand. Søg læge, hvis irritationen fortsætter, medbring 
denne beholder. Indånd ikke spray. 
 
 

 

Produceret i Tjekkiet for Hårsprayfabrikken A/S, Hårsprayvej 2, DK-9999 Hårby for 
Supermarkedskæden A/S. 
 

Oplysningerne i deklarationen kontrolleres af Varefakta. www.varefakta.dk 
 
 
 
Hårspray medium hold. 
 
Yderst brandfarlig aerosol. 
Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. 
Opbevares utilgængeligt for børn.  
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning 
forbudt. 
Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. 
Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. 
Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C. 
 

Fare 

http://www.varefakta.dk/
http://www.varefakta.dk/
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VK XXXXX 

Supermarkedskæden A/S, Supervej 1, DK-9999 Superby. Tlf.: +45 12 34 56 78. 
 
 
Beholderen skal herudover mærkes med: 

o Symbolet  (spejlvendt epsilon) 
o Kodeangivelser til identifikation af påfyldningspartiet (batchkode eller lign.) 

o Angivelse af bruttovolumen på 200 ml: 200 

 
 

Holdbarhed: 6M anføres på krukken. Beskrivende tekst kan udelades. 

Tekst markeret med blåt kan udelades ved pladsmangel. 

SHAMPOO 
 
Egnet til: Hårvask. 
 
Nettoindhold: 200 ml 
 
Ingredients: Aqua, Lauryl Glucoside, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium 
Cocoamphoacetate, Citric Acid, Coco-Glucoside, Sodium Chloride, Sodium Benzoate, 
Potassium Sorbate, Sodium Gluconate. 
 
pH: 5,5 (svagt surt).  
  
Brugsanvisning: Gør håret vådt. Massér en passende mængde shampoo godt rundt i 
håret. Skyl håret grundigt med vand, indtil al shampoo er ude. 

Holdbarhed: 6 mdr. efter åbning.  
 
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur, ikke i direkte sollys og utilgængeligt for 
børn. Luk emballagen efter brug. 
 
 
Advarsel: Undgå at få produktet i øjnene. Skulle der alligevel komme noget i øjnene, så 
skyl med rigelige mængder vand. Søg læge, hvis irritationen fortsætter, medbring 
denne beholder. 
 

 

Produceret i Danmark af Shampoofabrikken A/S, Shampoovej 1, DK-9999 Shampooby for 
Supermarkedskæden A/S. 
 

Oplysningerne i deklarationen kontrolleres af Varefakta. www.varefakta.dk  

http://www.varefakta.dk/
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VK XXXXX 

Holdbarhed: 12M anføres på krukken. Beskrivende tekst kan udelades. 

Tekst markeret med blåt kan udelades ved pladsmangel. 

KIDS SOLSPRAY SPF 20 
Mellem beskyttelse  
Vandfast 
 
Egnet til: Solbeskyttelse af huden. 
 
Solsprayen lever op til EU’s anbefalinger om UVA og UVB-beskyttelse. 
 
Solfaktor: SPF 20, mellem beskyttelse. 
Muligheder: Lav, mellem, høj og meget høj beskyttelse. 
 
Nettoindhold: 150 ml 
 
Ingredients: Aqua, C12-15 Alkyl Benzoate, Ethylhexyl Triazone, Alcohol Denat., Ethylhexyl 
Triazone, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Glycerin, Acrylates Copolymer, 
Glyceryl Stearate, Ceteareth-20, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Benzoic Acid, 
Sodium Hydroxide, Dehydroacetic Acid. 
 
Brugsanvisning: Anvend ca. 20 ml solspray til et barn. 6 pump svarer til ca. 1 ml. Spray 
ikke direkte i ansigtet, men spray i hånden og fordel i ansigtet. Brug rigeligt med solspray 
og lad den tørre helt ind, inden ophold i solen. Påfør solspray ofte, så barnet bliver ved 
med at være beskyttet, især hvis det har svedt, badet eller er blevet tørret med et 
håndklæde. Solsprayen skal være tørret helt ind inden påklædning for at undgå 
afsmitning, da solspray kan give pletter på tøj, tekstiler og møbler. 

Holdbarhed: 12 måneder efter åbning.  
 
Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares i direkte sollys. Luk 
emballagen efter brug. 
 
Råd: Den bedste måde at beskytte sig mod solens stråler er ved, at tilbringe mindre tid i 
direkte sol. Undgå middagssolen mellem kl. 12 og 15, søg skygge og tag let tøj på. 
 
Advarsel:  
Hvis du bruger mindre solspray end anbefalet, forringes solbeskyttelsen væsentligt.  
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Ophold dig ikke for lang tid i solen, selvom du bruger solbeskyttelse. For meget sol udgør 
en alvorlig risiko for sundheden.  
 
Udsæt ikke spædbørn og småbørn for direkte sol.  
 
Undgå at få produktet i øjnene. Skulle der alligevel komme noget i øjnene, så skyl med 
rigelige mængder vand. Søg læge, hvis irritationen fortsætter, medbring denne 
beholder. 
 
 
Produceret i Danmark af Solfabrikken A/S, Solvej 1, DK-9999 Solby for Supermarkedskæden A/S. 
 

Oplysningerne i deklarationen kontrolleres af Varefakta. www.varefakta.dk  
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VK XXXXX 

Holdbarhed: 12M anføres på krukken. Beskrivende tekst kan udelades. 

Tekst markeret med blåt kan udelades ved pladsmangel. 

FRESH TANDPASTA 
 
Indeholder natriumfluorid (1450 ppm F). 
 
Nettoindhold: 100 ml 
 
Ingredients: Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica, PEG-8, Sodium Lauryl Sulfate, Aroma, 
Titanium Dioxide, Cellulose Gum, Sodium Fluoride, Sodium Saccharin, Sodium Benzoate, 
Trisodium Phosphate. 
  
Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares i direkte sollys. Luk 
emballagen efter brug. 
 
Brugsanvisning: Voksne og børn over 6 år: Børst tænderne med en passende mængde 
tandpasta to gange om dagen. 
Børn på 6 år og derunder: Anvend en mængde svarende til en ært, og overvåg 
børstningen for at minimere indtagelsen. Rådfør dig med tandlægen eller lægen, hvis 
der også indtages fluorid fra andre kilder. 

Holdbarhed: 12 mdr. efter åbning.  
 
 

 

Produceret i Danmark af Tandpastafabrikken A/S, Tandpastavej 1, DK-9999 Tandby for 
Supermarkedskæden XX.  
 

Oplysningerne i deklarationen kontrolleres af Varefakta. www.varefakta.dk  
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VK XXXXX 

Holdbarhed: 12M anføres på krukken. Beskrivende tekst kan udelades. 

Tekst markeret med blåt kan udelades ved pladsmangel. 

VÅDSERVIETTER 
 
Egnet til: Vådservietter kan bruges ved bleskift, som renseserviet efter måltiderne mv. 
 
Antal:  100 stk.  
Størrelse:  16 X 20 cm 
 
Materiale:  50 % viskose, 50 % polyester.  
 
Ingredients: Aqua, Propylene Glycol, Citric Acid, Sodium Benzoate, PEG-40 Hydrogenated 
Castor Oil, Ethylhexylglycerin, Allantoin.  
  
Brugsanvisning:  
Vådservietter kan bruges ved bleskift, som renseserviet efter måltiderne mv. Tag en 
vådserviet ud af emballagen ad gangen, og luk direkte efter brug så de resterende 
servietter holdes fugtige. 

Holdbarhed: 3 mdr. efter åbning.  
 
Opbevaring: Opbevares ikke i direkte sollys og utilgængeligt for børn. Luk emballagen 
efter brug. 
 
Bortskaffelse: Kom ikke vådservietter i toilet eller afløb, men brug affaldspose.  
 
Advarsel: Brug ikke produktet tæt ved øjnene. Skulle det alligevel ske, at der kommer 
noget i øjnene, så skyl med rigelige mængder vand. Søg læge hvis irritationen 
fortsætter. Medbring denne emballage eller etiket. 
 

 

Produceret i Kina for Servietfabrikken A/S, Servietvej 1, DK-9999 Servietby for Supermarkedskæden XX.
  
 

Oplysningerne i deklarationen kontrolleres af Varefakta. www.varefakta.dk  
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KRAV TIL DE ENKELTE OPLYSNINGER 

1. KONTROLLERET AF VAREFAKTA 
Hver enkelt vare har hos Varefakta et unikt vare-/kontrolnummer. Det aktuelle nummer skal af 
hensyn til Varefaktas stikprøvekontrol, anføres i deklarationsfeltet som "VK xxxxx". VK-nummeret 
skal som udgangspunkt placeres øverst i højre hjørne under VAREFAKTA-mærket på varens 
bagside. 
 
Følgende sætning bør som udgangspunkt anføres i VAREFAKTA-deklarationen "Oplysningerne i 
deklarationen kontrolleres af Varefakta, www.varefakta.dk".  

2. VAREFAKTA-MÆRKE 
Varefaktas mærke skal være synligt på VAREFAKTA-kontrollerede varer. Fastsatte krav til logoets 
størrelse og farve kan findes i Varefaktas designmanual. Varefaktas logo samt designmanual 
rekvireres på www.varefakta.dk.  

Varefakta henstiller til, at Varefaktas mærke vises på varens forside. Varefakta ønsker at gøre det 
så nemt for forbrugeren som muligt at skelne mellem varer med og uden en VAREFAKTA-mærket 
deklaration. Når forbrugeren i købssituationen ser VAREFAKTA-mærket på forsiden af varen, kan 
de nemt træffe et oplyst valg, hvor de er garanteret, at de kan finde korrekte informationer på 
bagsiden.  

Varefaktas mærke skal som minimum fremgå på varens bagside i sammenhæng med varens 
VK-nummer (se punkt 1 under ”Krav til de enkelte oplysninger”).   

3. VAREBETEGNELSE 
Varenavn og varebetegnelse skal anføres. 

4. ANVENDELSESOMRÅDE/EGNET TIL 
Uddybning af anvendelsesområder og/eller hvad produktet er egnet til, hvis ikke det fremgår 
tydeligt af varenavn/varebetegnelse. 

Hvis produktet er egnet til særlige anvendelser, skal disse anføres her. 

Findes flere anvendelsesområder, skal det, produktet er mest egnet til, anføres først. 

I Bilag I er anvendelsesområde anført under de forskellige produkttyper. 

http://www.varefakta.dk/


 
 

 
V ARE F AKT A  
Stationsparken 26, DK-2600 Glostrup 
(+45) 46 30 45 00 
www.varefakta.dk 
 

19 

5. NETTOINDHOLD/NETTOVÆGT 
Det nominelle indhold på pakningstidspunktet angives i vægt eller volumen som beskrevet i 
Kosmetikforordningen. 

Ved stikprøvekontrol accepteres en afvigelse på +/- 5 %. 

6. ANTAL/STØRRELSE/MATERIALER 
I VAREFAKTA-deklaration anføres stykantallet, for de produkter hvor det er relevant, efter stikordet 
"Antal". 

I VAREFAKTA-deklaration anføres størrelse for de produkter hvor det er relevant, efter stikordet 
"Størrelse".  

Ved stikprøvekontrol accepteres der ikke negative afvigelser i stykantal. For øvrige parametre 
accepteres en afvigelse på +/- 5 %. 

I VAREFAKTA-deklaration anføres materialesammensætning, for de produkter hvor det er 
relevant, efter stikordet "Materialer". 

Se eksemplet for ’Vådservietter’ under punktet EKSEMPLER PÅ VAREFAKTA-DEKLARATIONER. 

7. DEKLARATION AF INDHOLD 
Alle ingredienser i produktet angives med INCI-navn som beskrevet i kosmetikforordningen. 
Desuden følges anden lovgivning som beskrevet under ’MINIMUMSKRAV’, for de produkter hvor 
det er relevant. 

8. ANDRE MÆRKER 
Hvis et produkt ønskes mærket med andre mærkningsordninger som fx Astma & Allergi-mærker, 
Miljø-mærker, Vegan-mærker, økologi-mærker eller lignende, skal dette angives i Varefaktas 
produktspecifikation ved opstart af et produkt, som beskrevet under ’MINIMUMSKRAV’. 

9. NEGATIVE ANPRISNINGER 
Negative anprisninger kan anvendes under hensyntagen til lovens krav og 
Forbrugerombudsmandens til en hver tid gældende vejledning for området. Negative 
anprisninger kan anvendes i forbindelse med varebetegnelse eller produkttype, hvis de vedrører 
bestanddele, der er almindeligt forekommende i andre tilsvarende produkter. Bestanddele, som 
normalt ikke findes i andre tilsvarende produkter, eller som det er direkte forbudt at anvende, må 
naturligvis ikke anføres. 
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Bestanddelene anføres efter stikordene ”Ikke tilsat”, ”Xxx-fri” , " Uden", eller ”Indeholder ikke”. 

10. PH 
Varefakta skal have oplyst pH. Oplysningen er frivillig i VAREFAKTA-deklarationen. 
 
For flydende produkter opgives pH på det ufortyndede produkt. 
For ikke-flydende produkter opgives pH i brugsopløsning. 
pH-værdien skal afrundes til den nærmeste 0,1 værdi. I VAREFAKTA-deklarationen anføres pH-
værdien som "pH: ca. xx (yy)", hvor xx er er pH-værdien og yy en af nedenstående betegnelser.  
 
Stærkt surt pH < 3 
Surt pH 3 ≤ pH < 5 
Svagt surt 5 ≤ pH < 6 
Neutral 6 ≤ pH < 8 
Svagt alkalisk 8 ≤ pH < 9 
Alkalisk 9 ≤ pH < 11 
Stærkt alkalisk pH ≥ 11  
 
Ved stikprøvekontrol accepteres en gennemsnitlig afvigelse på +/- 0,5 pH. 

11. TØRSTOF 
For de produkter hvor det er muligt, opgives tørstof i %. 
Indholdet opgives til Varefakta til brug i stikprøvekontrollen. 
Tørstofindholdet indgår ikke i VAREFAKTA-deklarationen. 
 
Ved stikprøvekontrol accepteres en afvigelse på +/- 5 %. 

12. VÆGTFYLDE 
For de produkter hvor det er muligt, opgives vægtfylde i g/cm3. 
Vægtfylden opgives til Varefakta til brug ved stikprøvekontrol. Vægtfylden indgår ikke i 
VAREFAKTA-deklarationen. 
 
Ved stikprøvekontrol accepteres en afvigelse på +/- 5 %. 
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13. HOLDBARHED 
Produktets holdbarhed skal angives som beskrevet i kosmetikforordningen. 
Hvis muligt, skal oplysning om produktets holdbarhed angives efter stikordet ”Holdbarhed”. 

14. OPBEVARING 
Anføres i VAREFAKTA-deklarationen, hvis det har betydning for varens stabilitet og holdbarhed 
efter stikordet "Opbevaring". 
For kosmetiske produkter anføres følgende sætning: 
"Opbevares utilgængeligt for børn”. 
 
Yderligere oplysninger om produktets opbevaring skal oplyses af producenten. 

15. BRUGSANVISNING 
Anføres i VAREFAKTA-deklarationen efter stikordet "Brugsanvisning". Der kan være specifikke krav 
til omfanget af brugsanvisningen alt efter produktets type. Se Bilag I. 

Yderligere oplysninger om brug af produktet skal oplyses af producenten. 

16. RÅD 
Her kan der angives råd for hver produkttype. Råd er ikke obligatoriske for alle produkttyper. Der 
kan være specifikke krav om råd alt efter produktets type. Se Bilag I. 

Yderligere oplysninger om eventuelle råd skal oplyses af producenten. 

17. ADVARSEL 
Anføres i VAREFAKTA-deklarationen efter stikordet "Advarsel", når der er sikkerhedsmæssige 
hensyn ved opbevaring eller brug af produktet. Der kan være specifikke krav om advarsler alt 
efter produktets type. Se Bilag I. 

Yderligere oplysninger om eventuelle advarsler skal oplyses af producenten. 

18. OPRINDELSE 
I VAREFAKTA-deklarationen skal fremstillingsland og producent anføres som "Produceret i xx af 
yy:" hvor xx erstattes af landet og yy af producenten. 
Oplysningen skal stå sammen med firmanavnet. 
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For private label produkter, kan både producent/leverandør og detailled nævnes. Så anføres 
som udgangspunkt sætningen "Produceret i xx af yy for zz:" hvor xx erstattes af landet, yy af 
producenten og zz er detailledet. 
 
På kosmetik importeret til EU fra tredjeland skal oprindelsesland angives. 

19. FAREMÆRKNING 
For de produkter, hvor der er krav om lovpligtig faremærkning skal denne placeres umiddelbart 
efter øvrig tekst i VAREFAKTA-deklarationen.  
 
Desuden følges kravene om gennemregning af faremærkningen som beskrevet under 
’MINIMUMSKRAV’. 

20. OVERVÅGNING AF INDHOLDSINGREDIENSER 
Alle ingredienser samt deres indholdsmængde indmeldes i en overvågningsaftale som 
beskrevet under ’MINIMUMSKRAV’. Dette for at sikre, at lovgivningens til en hver tid gældende krav 
og grænseværdier er overholdt. 

 

OBLIGATORISK STIKPRØVEKONTROL 
Cirka en gang om året kan Varefakta lade foretage stikprøvekontrol af alle varer med Varefakta-
mærke, som kan findes i butik.  

For produkter med samme recept eller sammensætning, bortset fra størrelse, antal og 
varebetegnelse gælder det, at Varefakta udvælger, hvilket produkt, der skal kontrolleres.  

Kontrollen har til formål at vise, om minimumskravene til produktet er opfyldt, og om der er 
overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet.  

Det er udelukkende op til Varefakta at beslutte, hvilke parametre, der udvælges til test i den enkelte 
stikprøvekontrol, ud fra de krav, der er opstille under punktet ’MINIMUMSKRAV’.  

For varer indkøbt til stikprøvekontrol sammenholdes tekst på emballage altid med seneste godkendte 
artwork. 
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For yderligere beskrivelse af procedure for udvælgelse af produkter til stikprøvekontrol henvises til 
dokumentet ’Stikprøvekontrol, baggrund og procedure – Nonfood dagligvarer’, på Varefaktas 
hjemmeside; www.varefakta.dk. 

1. KONTROLRESULTATER 
Konstateres mindre overskridelser af kontroltolerancer eller minimumskrav, vil de blive forelagt 
mærkningsindehaveren til kommentering. Varefakta kan fastsætte en frist inden for hvilken, 
overskridelserne skal være ophørt. Herefter udtages nye prøver til kontrol. Ved denne kontrol 
skal alle prøveresultater være i orden. 

Konstateres større overskridelser af kontroltolerancer eller minimumskrav, fejl eller mangler, der 
medfører at produktet ikke opfylder krav fastsat af lovgivning eller forskriftens krav, betragtes 
dette som misbrug af Varefaktas mærke og registrerede vare- og fællesmærke.  

Varefakta er derfor berettiget til at tilbagekalde mærkningstilladelsen med øjeblikkelig virkning.  

Varefakta vil i hvert enkelt tilfælde afgøre, hvorvidt produkterne skal tilbagekaldes, eller hvilke 
andre foranstaltninger, der eventuelt skal træffes.  

Inden der igen udstedes mærkningstilladelse, skal der foreligge undersøgelsesresultater, der 
dokumenterer, at produktet opfylder alle i forskriftens anførte krav. 

 

2. KONTROLOMKOSTNINGER 
Omkostninger til indkøb og gennemførelse af kontrol/analyse af varer i forbindelse med 
stikprøvekontrol afholdes af mærkningsindehaveren.  

Mærkningsindehaveren betaler for alle udgifter i forbindelse med stikprøvekontrollen, uanset 
om varen er produceret af mærkningsindehaveren selv eller er leveret til 
mærkningsindehaveren af en af dennes uafhængige leverandører.  

Omkostninger til forsøg på indkøb af varer, der ikke er opsagt af mærkningsindehaveren, men 
ikke kan findes i handelen, pålægges mærkningsindehaveren.  

Prøver af dagligvarer indkøbt af eller leveret til Varefakta returneres ikke efter afsluttet kontrol, 
med mindre det aftales.  

http://www.varefakta.dk/
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Timeforbrug hos Varefakta i forbindelse med kontrol og stikprøvekontrol faktureres til 
gældende timesats. 
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BILAG I - PRODUKTTYPER 
 

GENERELLE RETNINGSLINJER 

Sætninger til VAREFAKTA-deklarationen som er markeret med blåt under de enkelte produkttyper, skal 
som udgangspunkt medtages på emballagen.  

Dog kan tekst markeret med blåt udelades ved pladsmangel, hvis tilsvarende oplysninger gives et 
andet sted på emballage eller hvis Varefakta vurderer, at det er muligt på det konkrete produkt.  

Der kan derfor forekomme deklarationer, hvor tekst markeret med blåt under de enkelte produkttyper, 
alligevel skal medtages pga. den konkrete recepts sammensætning. 

Tekst i kursiv tilpasses efter det konkrete produkt. 

 

1. AFTERSHAVE LOTION/AFTERSHAVE GEL 
1.1. Anvendelsesområde 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætning: 
Egnet til: Til at fugte huden i ansigtet efter barbering. 
Hvis produktet er fremstillet til specielle hudtyper, kan disse angives. 

 

1.2 Brugsanvisning 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 

Brugsanvisning: Skyl ansigtet med lunkent vand efter barbering. Fordel en passende 
mængde creme i hænderne og massér forsigtigt ind i huden. Brug ikke produktet tæt ved 
øjnene. Til daglig brug eller efter behov. 

1.3 Opbevaring 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 

Opbevaring: Opbevares xx. Opbevares utilgængeligt for børn. Luk emballagen efter brug. 

Hvor xx erstattes med fx tørt, frostfrit, køligt, ikke i direkte sollys, ved temperaturer mellem 15-
25 °C, ved stuetemperatur eller lign. 
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1.4 Advarsler 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 

Advarsel: Undgå at bruge produktet omkring øjnene. Skulle der alligevel komme noget i 
øjnene, så skyl med rigelige mængder vand. Søg læge, hvis irritationen fortsætter, medbring 
denne beholder. 

 

2. ANSIGTSCREME 
2.1 Anvendelsesområde 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætning:  
Egnet til: Til at fugte huden i ansigtet og på halsen. Til daglig brug. 
Hvis produktet er fremstillet til specielle hudtyper, kan disse angives. 
 

2.2 Brugsanvisning 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 

Brugsanvisning: Kom en passende mængde creme på fingerspidserne og massér det 
forsigtig rundt i ansigtet og på halsen. Brug ikke produktet tæt ved øjnene. For at forebygge 
tør hud, kan cremen bruges dagligt eller efter behov. 

2.3 Opbevaring 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 
Opbevaring: Opbevares xx. Opbevares utilgængeligt for børn. Luk emballagen efter brug. 
Hvor xx erstattes med fx tørt, frostfrit, køligt, ikke i direkte sollys, ved temperaturer mellem 15-
25 °C, ved stuetemperatur eller lign. 
 

2.4 Advarsler 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 

Advarsel: Undgå at bruge produktet omkring øjnene. Skulle der alligevel komme noget i 
øjnene, så skyl med rigelige mængder vand. Søg læge, hvis irritationen fortsætter, medbring 
denne beholder. 
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3. BADEOLIE 
3.1 Anvendelsesområde 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætning:  

Egnet til: At komme i (barnets) badevand for at forebygge udtørring af huden. Kan 
anvendes til alle hudtyper. 

3.2 Brugsanvisning 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 

Brugsanvisning: Kom en passende mængde (lille mængde, for børneprodukter) olie i 
badevandet. Bør ikke bruges sammen med shampoo eller lignende, da det ophæver 
oliens effekt. Brug en passende mængde olie til at smøre barnets hud forsigtigt ind. Olien 
kan også bruges til babymassage og til at fjerne arp fra barnets hovedbund. 

Teksten Brug en passende mængde olie til at smøre barnets hud forsigtigt ind. Olien kan 
også bruges til babymassage og til at fjerne arp fra barnets hovedbund. Kan udelades, 
hvis produktet ikke er målrettet til børn. 

3.3 Opbevaring 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 
Opbevaring: Opbevares xx. Opbevares utilgængeligt for børn. Luk emballagen efter brug. 
Hvor xx erstattes med fx tørt, frostfrit, køligt, ikke i direkte sollys, ved temperaturer mellem 
15-25 °C, ved stuetemperatur eller lign. 
 

3.4 Advarsler 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 
For produkter til baby: 
Advarsel: Hold godt fast på barnet, da badeolie kan gøre hud, badekar og fliser meget 
glatte. 

 
For øvrige produkter: 
Advarsel: Hver opmærksom på, at badeolie kan gøre hud, badekar og fliser meget glatte. 
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4. BALSAM 
4.1 Anvendelsesområde 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætning:  
Egnet til: Bruges efter hårvask. Gør håret nemmere at rede ud. 
Hvis produktet er fremstillet til specielle hårtyper, kan disse angives. 
 

4.2 Brugsanvisning 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 
Brugsanvisning Fordel en passende mængde balsam jævnt i det nyvaskede hår og 
massér let ind i håret. Lad balsammen virke et par minutter og skyl grundigt med vand, 
indtil al balsam er ude af håret. 

 
Hvis ikke produktet skal skylles ud bruges følgende tekst. 
Brugsanvisning: Fordel en passende mængde balsam jævnt i det nyvaskede hår og 
massér let ind i håret. Produktet skal IKKE skylles ud.  
 

4.3 Opbevaring 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 

Opbevaring: Opbevares xx. Opbevares utilgængeligt for børn. Luk emballagen efter brug. 

Hvor xx erstattes med fx tørt, frostfrit, køligt, ikke i direkte sollys, ved temperaturer mellem 
15-25 °C, ved stuetemperatur eller lign. 
 

4.4 Advarsler 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 

Advarsel: Undgå at få produktet i øjnene. Skulle der alligevel komme noget i øjnene, så skyl 
med rigelige mængder vand. Søg læge, hvis irritationen fortsætter, medbring denne 
beholder. 
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5. BARBERGEL/BARBERSKUM 
5.1 Anvendelsesområde 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætning:  
Egnet til: Barbering. 
 

5.2 Brugsanvisning 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 

Brugsanvisning: Gør ansigtet fugtigt. Ryst beholderen og hold den vandret. Sprøjt en 
passende mængde barberskum på fingerspidserne og fordel det jævnt over skægget. 
Barber i første omgang med hårretningen over kinderne og halsen. Herefter barberes 
færdig imod hårretningen. 

5.3 Opbevaring 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 

Opbevaring: Holdes væk fra mulige antændelseskilder. Opbevares xx. Opbevares 
utilgængeligt for børn. Luk emballagen efter brug. 

Hvor xx erstattes med fx tørt, frostfrit, køligt, ikke i direkte sollys, ved temperaturer mellem 
15-25 °C, ved stuetemperatur eller lign. 

5.4 Advarsler 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 

Advarsel: Undgå at bruge produktet omkring øjnene. Skulle der alligevel komme noget i 
øjnene, så skyl med rigelige mængder vand. Søg læge, hvis irritationen fortsætter, 
medbring denne beholder. 

 

6. BARBERSKRABER MED LOTION/PLEJESTRIP 
6.1 Anvendelsesområde 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætning:  
Egnet til: Barbering. 
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6.2 Brugsanvisning 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 

Brugsanvisning: Fjern den gennemsigtige sikkerhedshætte. Undgå at røre ved selve 
barberbladene.  

Fugt huden med lunkent vand før barbering. Brug barberskum eller barberingsgel ved 
barbering. Skyl den fugtighedsgivende strimmel på barberskraberen med vand inden 
barbering. Skyl barberskraberen med varmt vand flere gange undervejs i barberingen, så 
bladene holdes fri for afskårne hår og andre urenheder.  

Skyl og vask barberskraberen grundigt med varmt vand efter endt barbering og lad den 
lufttørre. Sæt sikkerhedshætten på igen. Sørg for, at skraberen holdes ren og tør mellem 
hver brug. Stop omgående med at bruge barberskraberen, hvis der opstår hudirritation. 

Skift af barberblade: Klik på pilen på skaftet og fjern det brugte barberblad. Klik det nye 
barberblad på. Kontroller, at barberbladet sidder rigtigt fast. 

Kasser barberbladet efter ca. 1 måned, ved almindelig brug. 

Tekst i brugsanvisningen, der ikke er relevant for det konkrete produkt kan udelades. 

6.3 Opbevaring 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 

Opbevaring: Opbevares xx. Opbevares utilgængeligt for børn. 

Skyl barberskraberen grundigt med varmt vand efter hver barbering, så alle hår og 
urenheder fjernes. Lad barberskraberen lufttørre og sæt sikkerhedshætten på igen. Sørg 
for, at skraberen holdes ren og tør mellem hver brug.  

Hvor xx erstattes med fx tørt, frostfrit, køligt, ikke i direkte sollys, ved temperaturer mellem 
15-25 °C, ved stuetemperatur eller lign.  

6.4 Advarsler 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 
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Advarsel: Stop omgående med at bruge skaberen, hvis der opstår hudirritation. Undgå at 
røre ved selve barberbladene, når sikkerhedshætten er fjernet. Opbevares utilgængeligt 
for børn. 

 

7. BODYLOTION 
7.1 Anvendelsesområde 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætning: 
 

For produkter beregnet til børn:  
Egnet til: At fugte barnets hud. Til daglig brug. 

 
For produkter beregnet til voksne: 
Egnet til: At fugte huden. Til daglig brug. 

 
Hvis produktet er fremstillet til specielle hudtyper, skal disse angives. 
 

7.2 Brugsanvisning 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 
For produkter beregnet til børn: 
Brugsanvisning: Brug en lille mængde bodylotion til at smøre barnets hud forsigtigt ind. For 
at forebygge tør hud kan bodylotion bruges dagligt og efter bad. 
 
For produkter beregnet til voksne: 
Brugsanvisning: Brug en passende mængde bodylotion til at smøre huden forsigtigt ind. 
For at forebygge tør hud, kan bodylotion bruges dagligt og efter bad. 
 

7.3 Opbevaring 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 
Opbevaring: Opbevares xx. Opbevares utilgængeligt for børn. Luk emballagen efter brug. 
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Hvor xx erstattes med fx tørt, frostfrit, køligt, ikke i direkte sollys, ved temperaturer mellem 
15-25 °C, ved stuetemperatur eller lign. 
 

7.4 Advarsler 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 

Advarsel: Undgå at bruge produktet omkring øjnene. Skulle der alligevel komme noget i 
øjnene, så skyl med rigelige mængder vand. Søg læge, hvis irritationen fortsætter, 
medbring denne beholder. 

 

8. BODYSHAMPOO/SHOWERGEL/BADESÆBE 
8.1 Anvendelsesområde 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætning:  
 

For produkter beregnet til børn:  
Egnet til: Vask af børn i badekar eller under bruser. 

 
For produkter beregnet til voksne: 
Egnet til: Alle hudtyper i badekar eller bruser. 

 
Hvis produktet er fremstillet til specielle hudtyper, kan disse angives. 

 
8.2 Brugsanvisning 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 
For produkter beregnet til børn: 
Brugsanvisning: Brug en lille mængde bodyshampoo, gerne på en blød svamp eller 
vaskeklud. I badekar skal bodyshampooen være blandet godt i vandet, før dit barn 
kommer i. Skyl barnet grundigt med rent vand efter badet. 

 
For produkter beregnet til voksne: 
Brugsanvisning: Brug en passende mængde bodyshampoo. Efter brug skylles huden 
grundigt med vand. 
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8.3 Opbevaring 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 
Opbevaring: Opbevares xx. Opbevares utilgængeligt for børn. Luk emballagen efter brug. 

 
Hvor xx erstattes med fx tørt, frostfrit, køligt, ikke i direkte sollys, ved temperaturer mellem 
15-25 °C, ved stuetemperatur eller lign. 
 

8.4 Advarsel 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 

Advarsel: Undgå at få produktet i øjnene. Skulle det alligevel ske, så skyl med rigelige 
mængder vand. Søg læge, hvis irritationen fortsætter, medbring denne beholder. 

 

9. DEODORANT 
9.1 Anvendelsesområde 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætning:  
Egnet til: Til daglig brug.  
Hvis produktet er fremstillet til specielle hudtyper, skal disse angives. 
 

9.2 Brugsanvisning 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 
Brugsanvisning: Påføres under armene på ren og tør hud, dagligt eller efter behov. Tag ikke 
tøj på før huden er helt tør for at undgå afsmitning og pletter på tøjet.  
 

9.3 Opbevaring 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 
Opbevaring: Opbevares xx. Opbevares utilgængeligt for børn. Luk emballagen efter brug. 

 
Hvor xx erstattes med fx tørt, frostfrit, køligt, ikke i direkte sollys, ved temperaturer mellem 
15-25 °C, ved stuetemperatur eller lign. 
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9.4 Advarsler 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 
Advarsel: Brug ikke deodorant lige efter hårfjerning eller på irriteret hud.  

 

10. HÅRMOUSSE, HÅRSPRAY MV. 
10.1 Anvendelsesområde 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætning:  
Egnet til: Styling af hår. 

 
Hvis produktet er fremstillet til specielle hårtyper, skal disse angives. 
 

10.2 Brugsanvisning 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 
 

For Hårmousse: 
Brugsanvisning: Ryst beholderen kraftigt. Hold den vandret og tryk en passende mængde 
mousse ud i hånden. Red det igennem håret. Sæt håret som normalt. 

 
For Hårspray: 
Brugsanvisning: Spray i tørt hår på ca. 30 cm afstand jævnt fordelt over hele frisuren. For 
ekstra volumen, spray ved hårbunden med hovedet nedad. 
 

10.3 Opbevaring 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 
Opbevaring: Holdes væk fra mulige antændelseskilder. Opbevares xx. Opbevares 
utilgængeligt for børn. 

 
Hvor xx erstattes med fx tørt, frostfrit, køligt, ikke i direkte sollys, ved temperaturer mellem 
15-25 °C, ved stuetemperatur eller lign. 
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10.4 Advarsler 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 

Advarsel: Undgå at få produktet i øjnene. Skulle det alligevel ske, så skyl med rigelige 
mængder vand. Søg læge hvis irritationen fortsætter, medbring denne beholder. 

 

11. LÆBEBALSAM/LÆBEPOMADE 
11.1 Anvendelsesområde 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætning:  
Egnet til: Pleje af læberne og afhjælpning af tørre og sprukne læber. 
 

11.2 Brugsanvisning 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 
 

For Læbebalsam: 
Brugsanvisning: Tryk en passende mængde læbebalsam ud af tuben og påfør læberne. 
Anvendes dagligt eller efter behov. Kan også bruges som universalsalve på meget tør 
hud. 
 

11.3 Opbevaring 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 
Opbevaring: Opbevares xx. Opbevares utilgængeligt for børn. Luk emballagen efter brug. 

 
Hvor xx erstattes med fx tørt, frostfrit, køligt, ikke i direkte sollys, ved temperaturer mellem 
15-25 °C, ved stuetemperatur eller lign. 

 

12. RENSECREME/RENSEGEL/RENSESKUM/RENSESCRUB MV. 
12.1 Anvendelsesområde 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætning:  
Egnet til: Afrensning af huden i ansigtet og til at fjerne makeup. Til alle hudtyper. 
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Teksten ’og til at fjerne makeup’ skal udelades, hvis produktet ikke kan fjerne både 
vandfast og ikke-vandfast makeup. 

 
Hvis produktet er fremstillet til specielle hudtyper, kan disse angives. 
 

12.2 Brugsanvisning 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 

For Rensecreme: 

Brugsanvisning: Kom en passende mængde rensecreme på en fugtig vatrondel og rens 
ansigtet. Fjern øjenmakeup til sidst og brug en ny vatrondel. Skyl efterfølgende ansigtet 
grundigt med rent vand. 

Teksten ’Fjern øjenmakeup til sidst og brug en ny vatrondel.’ udelades, hvis det ikke kan 
dokumenteres, at produktet er egnet til at fjerne både vandfast og ikke-vandfast 
makeup. 

 

For Rensegel: 

Brugsanvisning: Fugt huden med vand. Kom en passende mængde rensegel på en 
vatrondel og fordel rensegelen på huden med cirkulære bevægelser. Skyl efterfølgende 
huden grundigt med rent vand. 

 

For Renseskum: 

Brugsanvisning: Fordel renseskummen i ansigtet og massér let. Skyl efterfølgende 
ansigtet grundigt med rent vand. Anvendes efter behov. 

 

For Rensescrub: 

Brugsanvisning: Fugt ansigtet med vand og fordel produktet i hænderne. Massér 
forsigtigt rensescrubben rundt i ansigtet. Undgå at bruge produktet omkring øjnene. Skyl 
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efterfølgende ansigtet grundigt efter med rent vand. 
 

12.3 Opbevaring 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 
Opbevaring: Opbevares xx. Opbevares utilgængeligt for børn. Luk emballagen efter brug. 

 
Hvor xx erstattes med fx tørt, frostfrit, køligt, ikke i direkte sollys, ved temperaturer mellem 
15-25 °C, ved stuetemperatur eller lign. 
 

12.4 Bortskaffelse 

For produkter hvor der anbefales brug af vatrondeller eller vat anføres følgende sætning i 
VAREFAKTA-deklarationen: 

Bortskaffelse: Kom ikke vatrondeller eller vat i toilet eller afløb. Brug affaldspose. 
 

12.4 Advarsler 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 

Advarsel: Undgå at bruge produktet omkring øjnene. Skulle der alligevel komme noget i 
øjnene, så skyl med rigelige mængder vand. Søg læge hvis irritationen fortsætter, 
medbring denne beholder. 

 

13. FUGTIGHEDSCREME/HÅNDCREME INCL. PRODUKTER MED GLYCERIN, PANTHENOL MV.  
13.1 Anvendelsesområde 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætning:  
Egnet til: At fugte huden. Til daglig brug. 

 
Hvis produktet er fremstillet til specielle hudtyper, kan disse angives. 

 

13.2 Brugsanvisning 
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I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 
Brugsanvisning: Brug en passende mængde xx-creme og smør huden forsigtigt ind. 
Cremen kan anvendes dagligt eller efter behov. Brug ikke produktet tæt ved øjnene. For 
at forebygge tør hud, kan cremen bruges dagligt eller efter behov. 

 
Hvor xx- erstattes med fx hånd-, panthenol-, fedt-, glycerin- eller lign. 

 

13.3 Opbevaring 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 
Opbevaring: Opbevares xx. Opbevares utilgængeligt for børn. Luk emballagen efter brug. 

 
Hvor xx erstattes med fx tørt, frostfrit, køligt, ikke i direkte sollys, ved temperaturer mellem 
15-25 °C, ved stuetemperatur eller lign. 

 

13.4 Advarsler 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 

Advarsel: Undgå at bruge produktet omkring øjnene. Skulle der alligevel komme noget i 
øjnene, så skyl med rigelige mængder vand. Søg læge, hvis irritationen fortsætter, 
medbring denne beholder. 

14. SHAMPOO 
14.1 Anvendelsesområde 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætning:  
 

For produkter beregnet til børn/baby:  
Egnet til: Hårvask på børn. 

 
For produkter beregnet til voksne: 
Egnet til: Hårvask. 

 
Hvis produktet er fremstillet til specielle hårtyper, kan disse angives. 
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14.2 Brugsanvisning 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 
 

For produkter beregnet til børn/baby: 
Brugsanvisning: Gør håret vådt. Massér en lille mængde shampoo godt rundt i håret. 
Sørg for, at dit barn ikke får shampoo i øjnene. Skyl håret grundigt med vand. 

 
Eller: Shampooen fordeles jævnt i det våde hår. Massér let og skyl grundigt 
med vand, indtil al shampooen er ude af håret. Sørg for, at dit barn ikke får shampoo i 
øjnene. 

 
For produkter beregnet til voksne: 
Brugsanvisning: Gør håret vådt. Massér en passende mængde shampoo godt rundt i 
håret. Skyl håret grundigt med vand, indtil al shampoo er ude. 

 
Eller: Shampooen fordeles jævnt i det våde hår. Massér let og skyl grundigt 
med vand, indtil al shampooen er ude af håret. 

 

14.3 Advarsler 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 

Advarsel: Undgå at få produktet i øjnene. Skulle der alligevel komme noget i øjnene, så 
skyl med rigelige mængder vand. Søg læge, hvis irritationen fortsætter, medbring denne 
beholder. 

 

15. SOLCREME/SOLSPRAY/SOLOLIE/SOLSTIFT MV. 
15.1 Anvendelsesområde 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger:  
 

Egnet til: Solbeskyttelse af huden.  
 

Sollotionen lever op til EU’s anbefalinger om UVA- og UVB-beskyttelse. 
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Solfaktor: SPF xx, yy beskyttelse. 
Muligheder: Lav, mellem, høj og meget høj beskyttelse. 

 
Hvor xx erstattes med fx 15, 30, 50 og yy erstattes med lav, mellem, høj eller meget høj. 
 

15.2 Brugsanvisning 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende: 

 

FOR SOLLOTION: 

Brugsanvisning: Anvend sollotion svarende til en god håndfuld på den person, der skal 
smøres ind; ca. 40 ml for voksne og ca. 20 ml for børn. Brug rigeligt med sollotion og lad 
den tørre helt ind, inden du går ud i solen. Påfør sollotion ofte, så du bliver ved med at 
være beskyttet, især hvis du har svedt, badet eller tørret dig med et håndklæde. 
Sollotionen skal være tørret helt ind inden påklædning for at undgå afsmitning, da 
sollotion kan give pletter på tøj, tekstiler og møbler. 

 

FOR SOLSPRAYS, SOLOLIE MV.: 

Brugsanvisning: Anvend ca. 40 ml for voksne og ca. 20 ml for børn. xx pump svarer til ca. 
yy ml. Spray ikke direkte i ansigtet, men spray i hånden og fordel i ansigtet. Brug rigeligt 
med sololie og lad den tørre helt ind, inden du går ud i solen. Påfør sololie ofte, så du 
bliver ved med at være beskyttet, især hvis du har svedt, badet eller tørret dig med et 
håndklæde. Sololien skal være tørret helt ind inden påklædning for at undgå afsmitning, 
da sololie kan give pletter på tøj, tekstiler og møbler. 

 

Hvor xx erstattes med det antal pumpetryk, der svarer til yy milliliter (fx 6 pump svarer til 
ca. 1 ml.). 

 

FOR SOLSTIFTER: 
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Brugsanvisning: Solstiften er særligt velegnet til solbeskyttelse af udsatte områder som 
f.eks. næse, pande og kindben. Brug rigeligt med solstift og lad den tørre helt ind, inden 
du går ud i solen. Påfør solstift ofte, så du bliver ved med at være beskyttet, især hvis du 
har svedt, badet eller tørret dig med et håndklæde. Kombiner gerne brug af solstift med 
sollotion, hvis større områder af kroppen skal beskyttes. Solstiften skal være tørret helt ind 
i huden inden påklædning for at undgå afsmitning, da solstiften kan give pletter på tøj, 
tekstiler og møbler. 
 

15.3 Opbevaring 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 
Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares i direkte sollys. Luk 
emballagen efter brug. 

 
Yderligere krav til opbevaring kan tilføjes, hvis relevant, fx frostfrit, køligt, ved temperaturer 
mellem 15-25 °C, ved stuetemperatur eller lign. 
 

15.4 Råd 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 
Råd: Den bedste måde at beskytte sig mod solens stråler er ved, at tilbringe mindre tid i 
direkte sol. Undgå middagssolen mellem kl. 12 og 15, søg skygge og tag let tøj på. 

 
’Råd’ kan udelades på solstifter ved pladsmangel. 
 

15.5 Advarsler 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 
 

Advarsel:  
Hvis du bruger mindre sollotion end anbefalet, forringes solbeskyttelsen væsentligt.  
Ophold dig ikke for lang tid i solen, selvom du bruger solbeskyttelse. For meget sol udgør 
en alvorlig risiko for sundheden.  

 
Udsæt ikke spædbørn og småbørn for direkte sol.  

http://www.varefakta.dk/
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Undgå at få produktet i øjnene. Skulle der alligevel komme noget i øjnene, så skyl med 
rigelige mængder vand. Søg læge, hvis irritationen fortsætter, medbring denne beholder. 

 
På solstifter kan følgende sætninger udelades ved pladsmangel: Undgå at få produktet i 
øjnene. Skulle der alligevel komme noget i øjnene, så skyl med rigelige mængder vand. 
Søg læge, hvis irritationen fortsætter, medbring denne beholder. 

 

16. TANDPASTA 
16.1 Anvendelsesområde 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger:  
 

Indeholder natriumfluorid (xxxx ppm F). 
 

Hvor xxxx erstattes af indhold af F-. 
 

Desuden kan sætningen ’Kun til voksne.’ angives hvis indholdet af F- er ≥ 1000 ppm. 
 

For produkter, som indeholder mellem 1000-1500 ppm F, og hvorpå der ikke er angivet 
teksten "kun til voksne", er følgende tekst obligatorisk:  

 
Børn på 6 år og derunder: Anvend en mængde svarende til en ært, og overvåg 
børstningen for at minimere indtagelsen. Rådfør dig med tandlægen eller lægen, hvis 
der også indtages fluorid fra andre kilder. 

 
Sætningen angives som udgangspunkt under punktet ’Brugsanvisning’. 
 

16.2 Brugsanvisning 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 

Brugsanvisning: Voksne og børn over 6 år: Børst tænderne med en passende mængde 
tandpasta to gange om dagen. 

http://www.varefakta.dk/
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Børn på 6 år og derunder: Anvend en mængde svarende til en ært, og overvåg 
børstningen for at minimere indtagelsen. Rådfør dig med tandlægen eller lægen, hvis 
der også indtages fluorid fra andre kilder. 
 

16.3 Opbevaring 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Luk emballagen efter brug. 

Yderligere krav til opbevaring kan tilføjes, hvis relevant, fx frostfrit, køligt, ved temperaturer 
mellem 15-25 °C, ved stuetemperatur, ikke i direkte sollys eller lign. 

 

17. TANDTRÅD MED FLOUR/MINT ELLER LIGN. 
17.1 Anvendelsesområde 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger:  
Indeholder natriumfluorid (xxxx ppm F). 
Egnet til: At rense mellem tænderne der hvor tandbørsten ikke kan komme til.  
Hvor xxxx erstattes af indhold af F-. 

 
17.2 Brugsanvisning 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 

 

FOR TANDTRÅD: 

Brugsanvisning: Tag et stykke på ca. 30 cm. Sno tråden omkring din højre og venstre 
pegefinger. Brug tommelfingrene som guide. Træk tråden i en savende bevægelse op 
mellem tænderne. Mas ikke tråden hårdt op i tandkødet, da dette kan forvolde skade. 
Bevæg tråden forsigtigt op mod tandkødsranden. Dette gentages ved nabotanden. 
Bruges mindst én gang om dagen. 

 

FOR TANDSTIK MED TANDTRÅD: 
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Brugsanvisning: Tandtråd med tandstik gør det nemt at rense mellem tænderne. Træk 
tråden i en savende bevægelse op mellem tænderne. Mas ikke tråden hårdt op i 
tandkødet, da dette kan forvolde skade. Bevæg tråden forsigtig op mod 
tandkødsranden. Dette gentages mod nabotanden. Bruges mindst én gang om dagen. 
 

17.3 Opbevaring 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 
Opbevaring: Ved stuetemperatur og utilgængeligt for børn. Luk emballagen efter brug. 

 
Yderligere krav til opbevaring kan tilføjes, hvis relevant, fx frostfrit, køligt, ved temperaturer 
mellem 15-25 °C, ved stuetemperatur eller lign. 

 
17.4 Advarsler 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 
 

Advarsel: Hvis du har en tandbro, så spørg din tandlæge om korrekt brug af tandtråd. 
 

18. VÅDSERVIETTER 
18.1 Anvendelsesområde 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger:  

Egnet til: Vådservietter kan bruges ved bleskift, som renseserviet efter måltiderne mv. 

Sætningen kan tilpasses hvis produktet ikke er egnet til brug i ansigtet.  

Se også forbehold under punktet ’Brugsanvisning. 
 

18.2 Brugsanvisning 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 

Brugsanvisning: Vådservietter kan bruges ved bleskift, som renseserviet efter måltiderne 
mv. Tag en vådserviet ud af emballagen ad gangen, og luk umiddelbart efter brug så de 
resterende servietter holdes fugtige. 
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Anbefales ikke til brug i ansigtet. 

Sætning ’Vådservietter kan bruges ved bleskift, som renseserviet efter måltiderne mv.’ 
kan udelades i brugsanvisningen, hvis punktet ’Egnet til’ er anført på emballagen. 

Sætningen ’Anbefales ikke til brug i ansigtet’ kan udelades, hvis servietten er egnet til 
brug i ansigtet. Hvis servietten ikke er egnet til brug i ansigtet udelades teksten ’som 
renseserviet efter måltiderne mv.’ både under ’Egnet til’ og under ’Brugsanvisning’. 
 

18.3 Opbevaring 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Luk emballagen efter brug. 

Yderligere krav til opbevaring kan tilføjes, hvis relevant, fx ikke i direkte sollys, frostfrit, køligt, 
ved temperaturer mellem 15-25 °C, ved stuetemperatur eller lign. 
 

18.4 Bortskaffelse 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 

Bortskaffelse: Kom ikke vådservietter i toilet eller afløb. Brug affaldspose. 

For SKYL-VÆK varianter (typisk af papirmasse) kan følgende tekst anføres i stedet: 

Bortskaffelse: Servietten kan skylles ud i toilettet. Dog maks. 2 stk. ad gangen. 
 

18.5 Advarsler 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 

Advarsel: Brug ikke produktet tæt ved øjnene. Skulle det alligevel ske, at der kommer 
noget i øjnene, så skyl med rigelige mængder vand. Søg læge hvis irritationen fortsætter. 
Medbring denne emballage eller etiket. 

For varianter der er egnet til brug i ansigtet, kan punktet ’Advarsel’ udelades. 

 

http://www.varefakta.dk/
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19. ZINKSALVE 
19.1 Anvendelsesområde 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger:  

Egnet til: At smøre på barnets irriterede hud fx ved rød numse. 
 

19.2 Dosering 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger:  

Dosering: Efter behov. 
 

19.3 Brugsanvisning 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 

Brugsanvisning: Smør en lille mængde zinksalve forsigtigt på det irriterede område. Sørg 
for, at huden er ren og tør inden påføring. 
 

19.4 Opbevaring 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Luk emballagen efter brug. 

Yderligere krav til opbevaring kan tilføjes, hvis relevant, fx ikke i direkte sollys, frostfrit, køligt, 
ved temperaturer mellem 15-25 °C, ved stuetemperatur eller lign. 

 
19.5 Råd 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 

Råd: Rød og irriteret hud i bleområdet skal have luft dagligt. Lad barnet være uden ble 
mindst 15 min. om dagen. 

19.6 Advarsler 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 
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Advarsel: Undgå at bruge produktet omkring øjnene. Skulle der alligevel komme noget i 
øjnene, så skyl med rigelige mængder vand. Søg læge hvis irritationen fortsætter, 
medbring denne beholder. 

 

20. HÅNDSÆBE  
20.1 Anvendelsesområde 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætning:  
 

Egnet til: Håndvask 
 

20.2 Opbevaring 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. 

Yderligere krav til opbevaring kan tilføjes, hvis relevant, fx ikke i direkte sollys, frostfrit, køligt, 
ved temperaturer mellem 15-25 °C, ved stuetemperatur eller lign. 
 

20.3 Advarsler 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres følgende sætninger: 

Advarsel: Undgå at bruge produktet omkring øjnene. Skulle der alligevel komme noget i 
øjnene, så skyl med rigelige mængder vand. Søg læge hvis irritationen fortsætter, 
medbring denne beholder. 
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LITTERATURLISTE 
 

Nummeret i litteraturlisten henviser til listen over, hvor publikationerne kan købes eller rekvireres. 

1) Forordning Nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (Kosmetikforordningen). 
 

1) Kommissionens henstilling af 22. september 2006 om effektiviteten af 
 solbeskyttelsesmidler og om angivelser i forbindelse hermed. 

1) Bekendtgørelse nr. 247 af 14/03/2014 om indretning m.v. af aerosoler. 
 

1) Forordning nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og 
 anvendelse af biocidholdige produkter (Biocidforordningen). 
 

1) LOV nr. 426 af 03/05/2017 Lov om markedsføring (Markedsføringsloven). 

 

2) Forbrugerombudsmandens ’Vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande 
m.v.’. 

 

3) Betingelser for brug af Varefakta på varer. 

3) Varefaktas Designmanual. 
 
3) Stikprøvekontrol, baggrund og procedure – Nonfood dagligvarer. 
 

1) KAN HENTES PÅ FØLGENDE HJEMMESIDER: 

 Love og bekendtgørelser:   retsinformation.dk 
 Forordninger og direktiver:  eur-lex.europa.eu 

2) KAN HENTES PÅ FØLGENDE HJEMMESIDE 
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Vejledninger:    forbrugerombudsmanden.dk 
 

3) KAN REKVIRERES HOS:  

Varefakta 
Stationsparken 26,  
DK-2600 Glostrup 
Tlf. 46 30 45 00 
E-mail varefakta@varefakta.dk 
www.varefakta.dk 
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