
 

  Sotsiaalministri 23.02.2007. a määruse nr 21 
«Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende käitlemisele»

lisa 3

[RT I, 2.12.2011, 1 – jõust. 5.12.2011]

    

I osa. KOSMEETIKATOODETES ÜKSNES PIIRANGUTEGA TÄHTA JATUKS KASUTAMISEKS LUBATUD KOOSTISAINED  

Jrk 
nr1) 

CASi nr  Koostisaine Kasutuse tingimused ja piirangud Märgistusel antav teave 
Lubatud kasutusala Maksimaalselt lubatud 

sisaldus tootes 
Muud piirangud ja nõuded 

1a  CAS: 121-
43-7  

Boorhape, boraadid ja tetraboraadid, 
välja arvatud aine jrk nr 1184 käesoleva 
määruse 2. lisas 

  

1. Talgid  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. 5% massi järgi, 
väljendatud 
boorhappena  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Mitte kasutada alla 3 
aasta vanustele lastele 
ettenähtud toodetes.  

Mitte kasutada 
mahakooruval või ärritunud 
nahal, kui vabade 
lahustuvate boraatide 
sisaldus on suurem kui 
1,5% massi järgi, 
väljendatud boorhappena. 

  

2. Mitte kasutada alla 3 
aasta vanustele lastele 
ettenähtud toodetes.  

  

1. Mitte kasutada alla 3 
aasta vanustel lastel.   

Mitte kasutada 
mahakooruval 
või ärritatud nahal.  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

2. Kõik  hügieenitooted  

  

  

  

  

3. Muud tooted (v.a 
kümblus- ja 
lokivahendid) 

  

  

  

2. 0,1% massi järgi, 
väljendatud 
boorhappena 

  

  

  

3. 3% massi järgi, 
väljendatud 
boorhappena 

  

  

3. Mitte kasutada alla 3 
aasta vanustele lastele 
ettenähtud toodetes.  

Mitte kasutada 
mahakooruval või ärritunud 
nahal, juhul kui vabade 
lahustuvate boraatide 
sisaldus on suurem kui 
1,5% massi järgi, 
väljendatud boorhappena 

  

2. Mitte alla neelata.  

Mitte kasutada alla 3 
aasta vanustel lastel.  

  

  

3. Mitte kasutada alla 3 
aasta vanustel lastel.  

Mitte kasutada 
mahakooruval 
või ärritatud nahal. 

 1b    Tetraboraadid   1. Kümblusvahendid  

  

  

  

2. Lokivahendid 

1. 18% massi järgi, 
väljendatud 
boorhappena  

  

  

2. 8% massi järgi, 
väljendatud 
boorhappena 

  

1. Mitte kasutada alla 3 
aasta vanustele lastele 
ettenähtud toodetes. 

1. Mitte kasutada alla 3 
aasta vanuste laste 
vannitamisel.  

  

2. Loputada hoolikalt. 

2a    CAS: 68-
11-1 

Tioglükoolhape ja selle soolad 1. Juuste lokkimis- või 
sirgendustooted 

1. 8% kasutusvalmis Kasutusjuhendis peab 1. Sisaldab tioglükolaati.  



 üldiseks kasutuseks  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Juuste lokkimis- või 
sirgendustooted   

kutsealaseks 
kasutuseks  

  

  

  

  

3.  Depileerimistooted 

tootes,  

pH 7–9,5  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. 11% kasutusvalmis 
tootes, 

pH 7–9,5 

  

  

  

  

  

olema tekst: 

1. Vältida silma sattumist. 
Silma sattumisel 
viivitamatult loputada silmi 
rohke veega ja pöörduda 
arsti poole.  

Kasutada sobivaid 
kaitsekindaid 

  

2. Vältida silma sattumist. 
Silma sattumisel 
viivitamatult loputada silmi 
rohke veega ja pöörduda 
arsti poole.  

Kasutada sobivaid 
kaitsekindaid 

3. Vältida silma sattumist. 
Silma sattumisel 
viivitamatult loputada silmi 
rohke veega ja pöörduda 
arsti poole.  

  

Järgida kasutusjuhendit.  

Hoida lastele 
kättesaamatus kohas. 

  

  

  

  

  

  

  

2. Sisaldab tioglükolaati.  

Järgida kasutusjuhendit.  

Hoida lastele 
kättesaamatus kohas 

Üksnes kutsealaseks 
kasutuseks.  

  

  

3. Sisaldab tioglükolaati.  



  

  

  

  

  

4. Muud 
juuksehooldustooted, 
mis pärast kasutamist 
eemaldatakse 

3. 5% kasutusvalmis 
tootes, 

pH 7–12,7 

  

  

  

4. 2% kasutusvalmis 
tootes, 

  pH 7–9,5 

  

Protsendid on 
väljendatud 
tioglükoolhappena 

  

Järgida kasutusjuhendit.  

Hoida lastele 
kättesaamatus kohas. 

  

  

4. Sisaldab tioglükolaati.  

Järgida kasutusjuhendit.  

Hoida lastele 
kättesaamatus kohas 

2b    Tioglükoolhappe estrid Juuste lokkimis- või 
sirgendustooted:  

  

1. üldiseks kasutuseks 

  

  

  

  

  

  

1. 8% kasutusvalmis 
tootes, 

pH 6–9,5 

  

Kasutusjuhendis peab 
olema tekst: 

  

1. ja 2. Võib põhjustada 
nahaga kokkupuutel 
allergilist reaktsiooni.  

Vältida silma sattumist.  

Silma sattumisel 
viivitamatult loputada rohke 

1. Sisaldab tioglükolaati.  

Järgida kasutusjuhendit.  

Hoida lastele 
kättesaamatus kohas.  

  

  

  



2. kutsealaseks 
kasutuseks 

2. 11% kasutusvalmis 
tootes, 

pH 6-9,5  

  

Protsendid on 
väljendatud 
tioglükoolhappena. 

  

veega ja pöörduda arsti 
poole.  

Kanda sobivaid 
kaitsekindaid. 

2. Sisaldab tioglükolaati.  

Järgida kasutusjuhendit.  

Hoida lastele 
kättesaamatus kohas 

Üksnes kutsealaseks 
kasutamiseks 

3   CAS: 144-
62-7   

Oksaalhape, selle estrid ja 
leelismetallide soolad   

  

Juuksehooldus-
vahendid 

5%   Üksnes kutsealaseks 
kasutuseks. 

4   Ammoniaak    6%, väljendatud 
ammoniaagina (NH3) 

  Üle 2% sisalduse puhul 
märkida:  

Sisaldab ammoniaaki 
5 CAS: 127-

65-1   
Tosüülklooramiid-naatrium* 

  

   0,2%     

6    Leelismetallide kloraadid 1. Hambapasta  

2. Muuks kasutamiseks 

 1. 5% 

 2. 3%   

  

    

7  CAS: 75-
09-2 

 Diklorometaan   35% (segus 1,1,1-
trikloroetaaniga ei tohi 
summaarne sisaldus 
ületada 35%) 

Toode võib sisaldada 
diklorometaani kui lisandit 
(saasteainet) mitte rohkem 
kui 0,2% 

  

  



8   p-fenüleendiamiini N-
asendusderivaadid ja nende soolad; o-
fenüleendiamiini N-asendusderivaadid, 
välja arvatud mujal käesolevas lisas ja 
lisa 2 järjekorranumbrites 1309, 1311 
ja 1312 loetletud derivaadid 

Oksüdeerivad 
värvained juuste 
värvimiseks:  

1. üldiseks kasutuseks 

2. kutsealaseks 
kasutuseks 

1. 6%, väljendatud 
vaba alusena 

  

  

2. 6%, väljendatud 
vaba alusena 

  

Aineid võib kasutada 
üksikult või omavahel 
kombineeritult 
tingimusel, et tootes 
iga üksiku aine 
sisalduse ja selle 
maksimaalselt lubatud 
sisalduse suhete 
summa ei ületa 1. 

  

1.   Juuksevärvid 
võivad põhjustada 
tõsiseid allergilisi 
reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja 
järgige seda. Toode ei 
ole ette nähtud 
kasutamiseks alla 
16aastastel lastel.  

«Musta hennaga» tehtud 
ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada 
allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve 
või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või 
kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi 
pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid 
reaktsioone; 
– kui Teil on varem 
«musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu 
järgselt esinenud 
mingeid reaktsioone. 

Sisaldab 



fenüleendiamiine. 

Mitte kasutada ripsmete 
ja kulmude värvimiseks.  

2. Üksnes kutsealaseks 
kasutuseks.  

Sisaldab 
fenüleendiamiine.  

  Juuksevärvid 
võivad põhjustada 
tõsiseid allergilisi 
reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja 
järgige seda. Toode ei 
ole ette nähtud 
kasutamiseks alla 
16aastastel lastel.  

«Musta hennaga» tehtud 
ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada 
allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve 
või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või 
kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi 
pärast juuste värvimist 



esinenud mingeid 
reaktsioone; 
– kui Teil on varem 
«musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu 
järgselt esinenud 
mingeid reaktsioone. 

Kanda sobivaid 
kaitsekindaid. 

8a CASi 106-
50-3 
EINECSi 
203-404-7  

CASi 624-
18-0 
EINECSi 
210-834-9  

CASi 
16245-77-5 
EINECSi 
240-357-1  

  

p-Fenüleendiamiin ja selle soolad 
   

p-Fenüleendiamiin- 
vesinikkloriid 
   

p-Fenüleendiamiin- 
sulfaat  

  

Värvaine 
oksüdeerivates 
juuksevärvides  

1. üldiseks 
kasutamiseks 
   

2. kutsealaseks 
kasutamiseks  

  

  1. ja 2. Pärast 
oksüdatiivsetes tingimustes 
segamist ei tohi suurim 
juustele 
kantav kontsentratsioon 
ületada 2% (väljendatud 
vaba alusena).  

   

Aineid võib kasutada 
üksikult või omavahel 
kombineeritult tingimusel, et 
tootes iga üksiku aine 
sisalduse ja selle 
maksimaalselt lubatud 
sisalduse suhete summa 
ei ületa 1.  

  

1.   Juuksevärvid 
võivad põhjustada 
tõsiseid allergilisi 
reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja 
järgige seda. Toode ei 
ole ette nähtud 
kasutamiseks alla 
16aastastel lastel.  

«Musta hennaga» tehtud 
ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada 
allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve 
või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või 
kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi 
pärast juuste värvimist 



esinenud mingeid 
reaktsioone; 
– kui Teil on varem 
«musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu 
järgselt esinenud 
mingeid reaktsioone. 

Sisaldab fenüleendiamiin
e.  

Mitte kasutada ripsmete 
või kulmude värvimiseks. 

Seguvahekord on 
trükitud märgistusele 

2. Üksnes kutsealaseks 
kasutamiseks.  

Sisaldab fenüleendiamiin
e.  

  Juuksevärvid 
võivad põhjustada 
tõsiseid allergilisi 
reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja 
järgige seda. Toode ei 
ole ette nähtud 
kasutamiseks alla 
16aastastel lastel.  



«Musta hennaga» tehtud 
ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada 
allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve 
või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või 
kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi 
pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid 
reaktsioone; 
– kui Teil on varem 
«musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu 
järgselt esinenud 
mingeid reaktsioone. 

Kanda sobivaid kindaid.  

Seguvahekord on 
trükitud märgistusele 

9   Metüülfenüleendiamiinid, nende N-
asendusderivaadid ja nende soolad, 
välja arvatud aine järjekorranumbri 9a 
all käesolevas lisas ja ained 
järjekorranumbrite 364, 1310 ja 1313 all 
lisas 2 

Oksüdeerivad 
värvained juuste 
värvimiseks:  

1. üldiseks kasutuseks 

  

2.  kutsealaseks 
kasutuseks 

10%, väljendatud 
vaba alusena  

  

Aineid võib kasutada 
üksikult või omavahel 
kombineeritult 
tingimusel, et tootes 
iga üksiku aine 
sisalduse ja selle 
maksimaalselt lubatud 

  
1.  

 Juuksevärvid 
võivad põhjustada 
tõsiseid allergilisi 
reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja 
järgige seda. Toode ei 



sisalduse suhete 
summa ei ületa 1. 

ole ette nähtud 
kasutamiseks alla 
16aastastel lastel.  

«Musta hennaga» tehtud 
ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada 
allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve 
või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või 
kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi 
pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid 
reaktsioone; 
– kui Teil on varem 
«musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu 
järgselt esinenud 
mingeid reaktsioone.  

Sisaldab 
fenüleendiamiine 
(tolueendiamiine). Ei tohi 
kasutada ripsmete ega 
kulmude värvimiseks.  

2. Üksnes kutsealaseks 
kasutuseks  

 Juuksevärvid 



võivad põhjustada 
tõsiseid allergilisi 
reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja 
järgige seda. Toode ei 
ole ette nähtud 
kasutamiseks alla 
16aastastel lastel.  

«Musta hennaga» tehtud 
ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada 
allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve 
või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või 
kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi 
pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid 
reaktsioone; 
– kui Teil on varem 
«musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu 
järgselt esinenud 
mingeid reaktsioone.  

Sisaldab 
fenüleendiamiine 
(tolueendiamiine). 
Kasutage kaitsekindaid. 



9a CASi 95-
70-5 
EINECSi 
202-442-1  

CASi 615-
50-9 
EINECSi 
210-431-8  

  

Tolueen-2,5- 
diamiin ja selle soolad  

Tolueen-2,5- 
diamiinsulfaat  

  

Värvaine 
oksüdeerivates 
juuksevärvides  

1. üldiseks kasutuseks 
   

2. kutsealaseks 
kasutuseks  

  

  1. ja 2. Pärast 
oksüdatiivsetes tingimustes 
segamist ei tohi suurim 
juustele kantav 
kontsentratsioon ületada 
4% (väljendatud vaba 
alusena).  

   

Aineid võib kasutada 
üksikult või omavahel 
kombineeritult tingimusel, et 
tootes iga üksiku aine 
sisalduse ja selle 
maksimaalselt lubatud 
sisalduse suhete summa 
ei ületa 1.  

  

1.  

 Juuksevärvid 
võivad põhjustada 
tõsiseid allergilisi 
reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja 
järgige seda. Toode ei 
ole ette nähtud 
kasutamiseks alla 
16aastastel lastel.  

«Musta hennaga» tehtud 
ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada 
allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve 
või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või 
kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi 
pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid 
reaktsioone; 
– kui Teil on varem 
«musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu 
järgselt esinenud 
mingeid reaktsioone.  



Sisaldab 
fenüleendiamiine 
(tolueendiamiine). Ei tohi 
kasutada ripsmete ega 
kulmude värvimiseks.  

Seguvahekord on 
trükitud märgistusele 

2. Üksnes kutsealaseks 
kasutuseks  

 Juuksevärvid 
võivad põhjustada 
tõsiseid allergilisi 
reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja 
järgige seda. Toode ei 
ole ette nähtud 
kasutamiseks alla 
16aastastel lastel.  

«Musta hennaga» tehtud 
ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada 
allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve 
või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või 
kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi 



pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid 
reaktsioone; 
– kui Teil on varem 
«musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu 
järgselt esinenud 
mingeid reaktsioone.  

Sisaldab 
fenüleendiamiine 
(tolueendiamiine). 
Kasutage kaitsekindaid. 

Seguvahekord on 
trükitud märgistusele 

 10  [Kehtetu – RTL 2009, 32, 422 – jõust. 14.10.2009]       
11 CAS: 97-

23-4 
Diklorofeen*   0,5%    Sisaldab diklorofeeni. 

12  CAS: 
7722-84-1 

Vesinikperoksiid ja muud ühendid või 
segud, millest vabaneb 
vesinikperoksiid, k. a 
karbamiidperoksiid ja tsinkperoksiidid 

1.Juustehooldussegud 

  

   

  

  

 2.Nahahooldussegud 

  

3. Küünetugevdajad 

1.12% H2O2 (40 
mahuprotsenti), 
sisalduv või vabanev  

  

   

  

  

2. 4% H2O2, sisalduv 
või vabanev 

3. 2% H2O2, sisalduv 

   1.  Sisaldab 
vesinikperoksiidi.  

Vältida silma sattumist. 
Silma sattumisel 
loputada silmi 
viivitamatult rohke 
veega. 

Kasutada sobivaid 
kaitsekindaid. 

  

2. ja 3. Sisaldab 
vesinikperoksiidi.  



  

  

  

4. Suuhügieenitooted 

või vabanev 

  

  

4. 0,1% H2O2, 
sisalduv või vabanev 

  

Vältida silma sattumist. 
Silma sattumisel 
loputada silmi 
viivitamatult rohke 
veega. 

13 CAS: 50-
00-0 

Formaldehüüd  Küünetugevdajad 5%, väljendatud 
formaldehüüdina 

   Kaitsta küünevalli rasva 
või õliga.  

Kui sisaldus ületab 
0,05%, siis märkida:  

Sisaldab formaldehüüdi. 

  
14    CAS: 123-

31-9 
Hüdrokinoon  3. Tehisküüned  3. 0,02% 

(kasutusvalmis segus) 
3. Üksnes kutsealaseks 
kasutamiseks 

3. Üksnes kutsealaseks 
kasutuseks.  

Vältida kokkupuudet 
nahaga. Lugege hoolikalt 
kasutusjuhendit. 

  
15a CAS: 1310-

58-3  

CAS: 1310-
73-2 

Kaalium- või naatriumhüdroksiid 1. Küünevalli 
pehmendaja 

  

  

  

1. 5% massi järgi 

  

  

  

   1. Sisaldab leelist.  

Vältida silma sattumist.  

Võib põhjustada 
nägemise kaotust.  

Hoida lastele 



  

  

2. Juuste 
sirgendusvahend      
üldiseks kasutuseks 

  

  

   

  

 3. Juuste 
sirgendusvahend 
kutsealaseks 
kasutamiseks 

  

  

4) pH reguleerimiseks 
depileerimisvahendites 

  

  

5) pH reguleerimiseks 
teistes toodetes 

  

  

  

2. 2% massi järgi 

  

  

  

  

  

  

3. 4,5% massi järgi 

  

  

  

  

  

4) pH ei tohi ületada 
12,7 

kättesaamatus kohas.  

  

2. Sisaldab leelist.  

Vältida silma sattumist.  

Võib põhjustada 
nägemise kaotust.  

Hoida lastele 
kättesaamatus kohas.  

  

3. Ainult kutsealaseks 
kasutuseks.  

Vältida silma sattumist.  

Võib põhjustada 
nägemise kaotust.  

  

4) Vältida silma 
sattumist. Hoida lastele 
kättesaamatus kohas. 



  

  

  

5) pH ei tohi ületada 
11  

  

Kaalium-, naatrium- 
või liitiumhüdroksiidi 
kogus väljendatakse 
naatriumhüdroksiidi 
massina. 
Hüdroksiidide segu 
korral ei tohi nende 
summaarne sisaldus 
ületada tootes selles 
veerus antud 
piirväärtusi.  

  
 15
b 

 CAS: 
1310-65-2 

 Liitiumhüdroksiid 1. Juuste 
sirgendusvahend 
üldiseks 
kasutuseks               

  

  

  

1. 2% massi järgi    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Sisaldab leelist.  

Vältida silma sattumist.  

Võib põhjustada 
nägemise kaotust.  

Hoida lastele 
kättesaamatus kohas.  

  



  

2. Juuste 
sirgendusvahend 
kutsealaseks 
kasutuseks     

  

           

3. pH reguleerimiseks 
depileerimisvahendites 

  

  

  

4. pH reguleerimiseks 
teistes toodetes 
(üksnes 
mahapestavates) 

  

  

2. 4,5% massi järgi  

  

  

Kaalium-, naatrium- 
või liitiumhüdroksiidi 
kogus väljendatakse 
naatriumhüdroksiidi 
massina. 
Hüdroksiidide segu 
korral ei tohi nende 
summaarne sisaldus 
ületada tootes selles 
veerus antud 
piirväärtusi 

  

  

  

  

  

  

  

3. pH ei tohi ületada 12,7 

  

  

  

4. pH ei tohi ületada 11 

2. Ainult kutsealaseks 
kasutuseks.  

Vältida silma sattumist. 

Võib põhjustada 
nägemise kaotust. 

  

3. Sisaldab leelist.  

Hoida lastele 
kättesaamatus kohas.  

Vältida silma sattumist 

 15
c 

 CAS: 
1305-62-0 

 Kaltsiumhüdroksiid 1. Juuksesirgendus-
vahend, mis sisaldab 
kahte komponenti: 
kaltsiumhüdroksiidi ja 
guanidiini soola 

  

  

1. 7% 
kaltsiumhüdroksiidi 
massi järgi 

  

  

  

  

  

1. Sisaldab leelist.  

Vältida silma sattumist.  

Võib põhjustada 
nägemise kaotust.  

Hoida lastele 
kättesaamatus kohas. 



2. pH regulaator 
depileerimisvahendites 

  

  

  

3. Muuks otstarbeks (nt 
pH reguleerimine, 
abiaine 
tootmisprotsessis) 

  

  

  

2. pH ei tohi ületada 12,7 

  

  

  

3. pH ei tohi ületada 11 

  

2. Sisaldab leelist.  

Vältida silma sattumist. 
Hoida lastele 
kättesaamatus kohas. 

16 CAS: 90-
15-3 

1-naftool ja selle soolad Oksüdeeriv värvaine 
juuste värvimiseks 

2,0% Kasutamisel koos 
vesinikperoksiidiga ei tohi 
sisaldus ületada 1%. 

  

   Juuksevärvid 
võivad põhjustada 
tõsiseid allergilisi 
reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja 
järgige seda. Toode ei 
ole ette nähtud 
kasutamiseks alla 
16aastastel lastel.  

«Musta hennaga» tehtud 
ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada 
allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve 



või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või 
kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi 
pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid 
reaktsioone; 
– kui Teil on varem 
«musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu 
järgselt esinenud 
mingeid reaktsioone. 

 17  CAS: 
7632-00-0 

 Naatriumnitrit Rooste inhibiitor  0,2% Mitte kasutada koos 
sekundaarsete ja/või 
tertsiaarsete amiinide 
või muude ainetega, mis 
moodustavad 
nitrosoamiine.  

  

  

 18  CAS: 75-
52-5 

 Nitrometaan Rooste inhibiitor 0,3%      

21 CAS: 130-
95-0 

Kiniin ja selle soolad 1. Šampoonid 

  

2. Juukseveed 

1. 0,5%, väljendatud 
kiniinina 

2. 0,2%, väljendatud 
kiniinina 

  

    

22 CAS: 108-
46-3 

Resortsinool 1. Oksüdeeriva 
toimega juuksevärvid 
üldiseks kasutuseks   

  

1. ja 2. 5% 

  

  

   1. Sisalda resortsinooli. 
Hoolikalt loputada 
juukseid pärast värvimist. 

Mitte kasutada ripsmete 
ja kulmude värvimiseks.  



  

  

  

  

  

2. Oksüdeeriva 
toimega juuksevärvid 
kutsealaseks 
kasutamiseks 

  

  

  

3. Juukseveed ja 
šampoonid 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. 5% 

Silma sattumisel 
loputada silmi 
viivitamatult rohke 
veega.  

  Juuksevärvid 
võivad põhjustada 
tõsiseid allergilisi 
reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja 
järgige seda. Toode ei 
ole ette nähtud 
kasutamiseks alla 
16aastastel lastel.  

«Musta hennaga» tehtud 
ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada 
allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve 
või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või 
kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi 
pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid 
reaktsioone; 
– kui Teil on varem 
«musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu 
järgselt esinenud 



mingeid reaktsioone. 

2. Üksnes kutsealaseks 
kasutuseks. 

Sisaldab resortsinooli. 

Silma sattumisel 
loputada silmi 
viivitamatult rohke 
veega. 

  Juuksevärvid 
võivad põhjustada 
tõsiseid allergilisi 
reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja 
järgige seda. Toode ei 
ole ette nähtud 
kasutamiseks alla 
16aastastel lastel.  

«Musta hennaga» tehtud 
ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada 
allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve 
või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või 
kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi 



pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid 
reaktsioone; 
– kui Teil on varem 
«musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu 
järgselt esinenud 
mingeid reaktsioone. 

3. Sisaldab resortsinooli 
 23    1. Leelismetallide sulfiidid  

  

  

2. Leelismuld-metallide sulfiidid 

1. Depileerimis-
vahendid 

  

  

2. Depileerimis-
vahendid 

1. 2%, väljendatud 
väävlina, 

pH ei tohi ületada 12,7 

  

2, 6%, väljendatud 
väävlina,  

pH ei tohi ületada 12,7 

  

  1. Hoida lastele 
kättesaamatus kohas. 
Vältida silma sattumist 

  

2. Hoida lastele 
kättesaamatus kohas. 
Vältida silma sattumist. 

 24    Vesilahustuvad tsingisoolad,  

v.a 4-hüdroksü-benseensulfonaat ja 
tsinkpüritioon 

  

   1%, väljendatud 
tsingina 

     

25   Tsink 4-hüdroksübenseen-sulfonaat Desodorandid, 
higistamisvastased 
vahendid, 
kootamisvahendid 

  

6%, väljendatud 
veevaba aine 
protsendina 

  Vältida silma sattumist. 

26 CAS: Ammooniummono-fluorofosfaat Suuhügieenivahendid 0,15%, väljendatud   Sisaldab 



20859-38-5 fluorina.  

Kui kasutatakse 
üheaegselt erinevaid 
selles lisas lubatud 
fluoriühendeid, ei tohi 
tootes fluori 
summaarne 
kontsentratsioon 
ületada 0,15%. 

ammooniummonofluoro-
fosfaati. Hambapasta, 
mis sisaldab 
fluoriühendeid 
kontsentratsioonis 0,1–
0,15% (arvestatud 
fluorina) ja mis ei ole 
märgistatud kui lastele 
vastunäidustatud 
(näiteks «üksnes 
täiskasvanutele»), peab 
olema märgistatud 
järgmiselt: 
«Kuueaastastele ja 
noorematele lastele: 
võtta herneterasuurune 
kogus ja puhastada 
hambaid täiskasvanu 
juhendamisel, et vältida 
allaneelamist. Kui 
fluoriide saadakse ka 
muudest allikatest, 
konsulteerida hambaarsti 
või arstiga. 

27 CAS: 
10163-15-2; 
7631-97-2 

Naatriummonofluoro-fosfaat Suuhügieenivahendid 0,15%, väljendatud 
fluorina 

   Sisaldab 
naatriummonofluorofosfa
ati. Hambapasta, mis 
sisaldab fluoriühendeid 
kontsentratsioonis 0,1–
0,15% (arvestatud 
fluorina) ja mis ei ole 
märgistatud kui lastele 
vastunäidustatud 
(näiteks «üksnes 
täiskasvanutele»), peab 
olema märgistatud 
järgmiselt: 
«Kuueaastastele ja 
noorematele lastele: 



võtta herneterasuurune 
kogus ja puhastada 
hambaid täiskasvanu 
juhendamisel, et vältida 
allaneelamist. Kui 
fluoriide saadakse ka 
muudest allikatest, 
konsulteerida hambaarsti 
või arstiga. 

28 CAS: 
20859-37-4  

Kaaliummonofluoro-fosfaat Suuhügieenivahendid 0,15%, väljendatud 
fluorina 

  Sisaldab 
kaaliummonofluorofosfaa
ti. Hambapasta, mis 
sisaldab fluoriühendeid 
kontsentratsioonis 0,1–
0,15% (arvestatud 
fluorina) ja mis ei ole 
märgistatud kui lastele 
vastunäidustatud 
(näiteks «üksnes 
täiskasvanutele»), peab 
olema märgistatud 
järgmiselt: 
«Kuueaastastele ja 
noorematele lastele: 
võtta herneterasuurune 
kogus ja puhastada 
hambaid täiskasvanu 
juhendamisel, et vältida 
allaneelamist. Kui 
fluoriide saadakse ka 
muudest allikatest, 
konsulteerida hambaarsti 
või arstiga. 

29 CAS: 7789-
74-4 

Kaltsiummonofluoro-fosfaat Suuhügieenivahendid 0,15%, väljendatud 
fluorina 

   Sisaldab 
kaltsiummonofluorofosfa
ati. Hambapasta, mis 
sisaldab fluoriühendeid 
kontsentratsioonis 0,1–
0,15% (arvestatud 



fluorina) ja mis ei ole 
märgistatud kui lastele 
vastunäidustatud 
(näiteks «üksnes 
täiskasvanutele»), peab 
olema märgistatud 
järgmiselt: 
«Kuueaastastele ja 
noorematele lastele: 
võtta herneterasuurune 
kogus ja puhastada 
hambaid täiskasvanu 
juhendamisel, et vältida 
allaneelamist. Kui 
fluoriide saadakse ka 
muudest allikatest, 
konsulteerida hambaarsti 
või arstiga. 

 30  CAS: 
7789-75-5 

 Kaltsiumfluoriid Suuhügieenivahendid 0,15%, väljendatud 
fluorina 

   Sisaldab kaltsiumfluoriidi. 
Hambapasta, mis 
sisaldab fluoriühendeid 
kontsentratsioonis 0,1–
0,15% (arvestatud 
fluorina) ja mis ei ole 
märgistatud kui lastele 
vastunäidustatud 
(näiteks «üksnes 
täiskasvanutele»), peab 
olema märgistatud 
järgmiselt: 
«Kuueaastastele ja 
noorematele lastele: 
võtta herneterasuurune 
kogus ja puhastada 
hambaid täiskasvanu 
juhendamisel, et vältida 
allaneelamist. Kui 
fluoriide saadakse ka 
muudest allikatest, 



konsulteerida hambaarsti 
või arstiga. 

31  CAS: 
7681-49-4 

Naatriumfluoriid Suuhügieenivahendid  0,15%, väljendatud 
fluorina 

  

   Sisaldab 
naatriumfluoriidi. 
Hambapasta, mis 
sisaldab fluoriühendeid 
kontsentratsioonis 0,1–
0,15% (arvestatud 
fluorina) ja mis ei ole 
märgistatud kui lastele 
vastunäidustatud 
(näiteks «üksnes 
täiskasvanutele»), peab 
olema märgistatud 
järgmiselt: 
«Kuueaastastele ja 
noorematele lastele: 
võtta herneterasuurune 
kogus ja puhastada 
hambaid täiskasvanu 
juhendamisel, et vältida 
allaneelamist. Kui 
fluoriide saadakse ka 
muudest allikatest, 
konsulteerida hambaarsti 
või arstiga. 

32  CAS: 7789-
23-3  

Kaaliumfluoriid  Suuhügieenivahendid  0,15%, väljendatud 
fluorina  

  

   Sisaldab 
kaaliumfluoriidi.  
Hambapasta, mis 
sisaldab fluoriühendeid 
kontsentratsioonis 0,1–
0,15% (arvestatud 
fluorina) ja mis ei ole 
märgistatud kui lastele 
vastunäidustatud 
(näiteks «üksnes 
täiskasvanutele»), peab 
olema märgistatud 
järgmiselt: 



«Kuueaastastele ja 
noorematele lastele: 
võtta herneterasuurune 
kogus ja puhastada 
hambaid täiskasvanu 
juhendamisel, et vältida 
allaneelamist. Kui 
fluoriide saadakse ka 
muudest allikatest, 
konsulteerida hambaarsti 
või arstiga. 

33  CAS: 
12125-01-8  

Ammooniumfluoriid  Suuhügieenivahendid  0,15%, väljendatud 
fluorina  

  

   Sisaldab 
ammooniumfluoriidi. 
Hambapasta, mis 
sisaldab fluoriühendeid 
kontsentratsioonis 0,1–
0,15% (arvestatud 
fluorina) ja mis ei ole 
märgistatud kui lastele 
vastunäidustatud 
(näiteks «üksnes 
täiskasvanutele»), peab 
olema märgistatud 
järgmiselt: 
«Kuueaastastele ja 
noorematele lastele: 
võtta herneterasuurune 
kogus ja puhastada 
hambaid täiskasvanu 
juhendamisel, et vältida 
allaneelamist. Kui 
fluoriide saadakse ka 
muudest allikatest, 
konsulteerida hambaarsti 
või arstiga. 

34  CAS: 7784-
18-1  

Alumiiniumfluoriid  Suuhügieenivahendid  0,15%, väljendatud 
fluorina  

  

   Sisaldab 
alumiiniumfluoriidi. 
Hambapasta, mis 
sisaldab fluoriühendeid 



kontsentratsioonis 0,1–
0,15% (arvestatud 
fluorina) ja mis ei ole 
märgistatud kui lastele 
vastunäidustatud 
(näiteks «üksnes 
täiskasvanutele»), peab 
olema märgistatud 
järgmiselt: 
«Kuueaastastele ja 
noorematele lastele: 
võtta herneterasuurune 
kogus ja puhastada 
hambaid täiskasvanu 
juhendamisel, et vältida 
allaneelamist. Kui
fluoriide saadakse ka 
muudest allikatest, 
konsulteerida hambaarsti 
või arstiga. 

35  CAS: 7783-
47-3  

Tinafluoriid  Suuhügieenivahendid  0,15%, väljendatud 
fluorina  

  

   Sisaldab tinafluoriidi. 
Hambapasta, mis 
sisaldab fluoriühendeid 
kontsentratsioonis 0,1–
0,15% (arvestatud 
fluorina) ja mis ei ole 
märgistatud kui lastele 
vastunäidustatud 
(näiteks «üksnes 
täiskasvanutele»), peab 
olema märgistatud 
järgmiselt: 
«Kuueaastastele ja 
noorematele lastele: 
võtta herneterasuurune 
kogus ja puhastada 
hambaid täiskasvanu 
juhendamisel, et vältida 
allaneelamist. Kui 



fluoriide saadakse ka 
muudest allikatest, 
konsulteerida hambaarsti 
või arstiga. 

36    Heksadetsüül-ammooniumfluoriid  Suuhügieenivahendid  0,15%, väljendatud 
fluorina  

   Sisaldab 
heksadetsüülammooniu
m-fluoriidi. Hambapasta, 
mis sisaldab 
fluoriühendeid 
kontsentratsioonis 0,1–
0,15% (arvestatud 
fluorina) ja mis ei ole 
märgistatud kui lastele 
vastunäidustatud 
(näiteks «üksnes 
täiskasvanutele»), peab 
olema märgistatud 
järgmiselt: 
«Kuueaastastele ja 
noorematele lastele: 
võtta herneterasuurune 
kogus ja puhastada 
hambaid täiskasvanu 
juhendamisel, et vältida 
allaneelamist. Kui 
fluoriide saadakse ka 
muudest allikatest, 
konsulteerida hambaarsti 
või arstiga. 

37   3-[(N-heksadetsüül-N-2-
hüdroksüetüülammoonium)-propüülbis 
(2-hüdroksüetüül) ammooniumdifluoriid 

Suuhügieenivahendid 0,15%, väljendatud 
fluorina 

   Sisaldab 3-[(N-
heksadetsüül-N-2-
hüdroksüetüülammooniu
m)- propüülbis (2-
hüdroksüetüül)-
ammooniumdifluoriidi. 
Hambapasta, mis 
sisaldab fluoriühendeid 
kontsentratsioonis 0,1–
0,15% (arvestatud 



fluorina) ja mis ei ole 
märgistatud kui lastele 
vastunäidustatud 
(näiteks «üksnes 
täiskasvanutele»), peab 
olema märgistatud 
järgmiselt: 
«Kuueaastastele ja 
noorematele lastele: 
võtta herneterasuurune 
kogus ja puhastada 
hambaid täiskasvanu 
juhendamisel, et vältida 
allaneelamist. Kui 
fluoriide saadakse ka 
muudest allikatest, 
konsulteerida hambaarsti 
või arstiga. 

38   N,N',N'-tris(polüoksüetüleen)-N-
heksadetsüülpropü-leendiamiindihüdro-
fluoriid 

  

Suuhügieenivahendid 0,15%, väljendatud 
fluorina 

   Sisaldab N,N',N'-
tris(polüoksüetüleen)-N-
heksadetsüülpropüleendi
a-miindihüdrofluoriidi. 
Hambapasta, mis 
sisaldab fluoriühendeid 
kontsentratsioonis 0,1–
0,15% (arvestatud 
fluorina) ja mis ei ole 
märgistatud kui lastele 
vastunäidustatud 
(näiteks «üksnes 
täiskasvanutele»), peab 
olema märgistatud 
järgmiselt: 
«Kuueaastastele ja 
noorematele lastele: 
võtta herneterasuurune 
kogus ja puhastada 
hambaid täiskasvanu 
juhendamisel, et vältida 



allaneelamist. Kui 
fluoriide saadakse ka 
muudest allikatest, 
konsulteerida hambaarsti 
või arstiga. 

39 CAS: 2782-
81-2 

Oktadetsenüül-ammooniumfluoriid Suuhügieenivahendid 0,15%, väljendatud 
fluorina 

   Sisaldab 
oktadetsenüülammooniu
m-fluoriidi. Hambapasta, 
mis sisaldab 
fluoriühendeid 
kontsentratsioonis 0,1–
0,15% (arvestatud 
fluorina) ja mis ei ole 
märgistatud kui lastele 
vastunäidustatud 
(näiteks «üksnes 
täiskasvanutele»), peab 
olema märgistatud 
järgmiselt: 
«Kuueaastastele ja 
noorematele lastele: 
võtta herneterasuurune 
kogus ja puhastada 
hambaid täiskasvanu 
juhendamisel, et vältida 
allaneelamist. Kui 
fluoriide saadakse ka 
muudest allikatest, 
konsulteerida hambaarsti 
või arstiga. 

40  CAS: 
16893-85-9  

Naatriumfluorosilikaat  Suuhügieenivahendid  0,15%, väljendatud 
fluorina  

   Sisaldab 
naatriumfluorosilikaati. 
Hambapasta, mis 
sisaldab fluoriühendeid 
kontsentratsioonis 0,1–
0,15% (arvestatud 
fluorina) ja mis ei ole 
märgistatud kui lastele 
vastunäidustatud 



(näiteks «üksnes 
täiskasvanutele»), peab 
olema märgistatud 
järgmiselt: 
«Kuueaastastele ja 
noorematele lastele: 
võtta herneterasuurune 
kogus ja puhastada 
hambaid täiskasvanu 
juhendamisel, et vältida 
allaneelamist. Kui 
fluoriide saadakse ka 
muudest allikatest, 
konsulteerida hambaarsti 
või arstiga. 

41  CAS: 
16871-90-2  

Kaaliumfluorosilikaat  Suuhügieenivahendid  0,15%, väljendatud 
fluorina  

   Sisaldab 
kaaliumfluorosilikaati. 
Hambapasta, mis 
sisaldab fluoriühendeid 
kontsentratsioonis 0,1–
0,15% (arvestatud 
fluorina) ja mis ei ole 
märgistatud kui lastele 
vastunäidustatud 
(näiteks «üksnes 
täiskasvanutele»), peab 
olema märgistatud 
järgmiselt: 
«Kuueaastastele ja 
noorematele lastele: 
võtta herneterasuurune 
kogus ja puhastada 
hambaid täiskasvanu 
juhendamisel, et vältida 
allaneelamist. Kui 
fluoriide saadakse ka 
muudest allikatest, 
konsulteerida hambaarsti 
või arstiga. 



42  CAS: 
16919-19-0  

Ammooniumfluoro-silikaat  Suuhügieenivahendid  0,15%, väljendatud 
fluorina  

   Sisaldab 
ammooniumfluorosilikaat
i. Hambapasta, mis 
sisaldab fluoriühendeid 
kontsentratsioonis 0,1–
0,15% (arvestatud 
fluorina) ja mis ei ole 
märgistatud kui lastele 
vastunäidustatud 
(näiteks «üksnes 
täiskasvanutele»), peab 
olema märgistatud 
järgmiselt: 
«Kuueaastastele ja 
noorematele lastele: 
võtta herneterasuurune 
kogus ja puhastada 
hambaid täiskasvanu 
juhendamisel, et vältida 
allaneelamist. Kui 
fluoriide saadakse ka 
muudest allikatest, 
konsulteerida hambaarsti 
või arstiga. 

43  CAS: 
16949-65-8  

Magneesiumfluoro-silikaat  Suuhügieenivahendid  0,15%, väljendatud 
fluorina  

   Sisaldab 
magneesiumfluorosilikaa
ti. Hambapasta, mis 
sisaldab fluoriühendeid 
kontsentratsioonis 0,1–
0,15% (arvestatud 
fluorina) ja mis ei ole 
märgistatud kui lastele 
vastunäidustatud 
(näiteks «üksnes 
täiskasvanutele»), peab 
olema märgistatud 
järgmiselt: 
«Kuueaastastele ja 
noorematele lastele: 



võtta herneterasuurune 
kogus ja puhastada 
hambaid täiskasvanu 
juhendamisel, et vältida 
allaneelamist. Kui 
fluoriide saadakse ka 
muudest allikatest, 
konsulteerida hambaarsti 
või arstiga. 

44    1,3-bis(hüdroksümetüül) imidasolidiin-2-
tioon  

1.  Juuksehooldus-
vahendid  

  

2. Küünehooldus-
vahendid 

  

1. kuni 2%  

  

  

2. kuni 2% 

1. Keelatud kasutada 
aerosooliballoonis.  

  

2. Kasutatava toote pH 
peab olema alla 4. 

1. ja 2. Sisaldab 1,3-
bis(hüdroksümetüül) 
imidasolidiin-2-tiooni. 

  

45  100-51-6  Benzyl alcohol2) 1. Lahusti  

2. Lõhnaained ja 
 lõhnaühendid ning 
nende toorained   

   2. Aine esitatakse 
märgistusel koostisainete 
loetelus, kui selle sisaldus 
ületab: 
1) 0,001% pealejäetavates 
toodetes; 
2) 0,01% mahaloputavates 
toodetes.  

  

46  CAS: 92-
48-8  

6-metüülkumariin  Suuhügieenitooted  0,003%       

47  CAS: 
62756-44-9  

Nikometanoolhüdro-fluoriid  Suuhügieenitooted  0,15%, väljendatud 
fluorina.  

  

Kui kasutatakse 
üheaegselt erinevaid 
selles lisas lubatud 
fluoriühendeid, ei tohi 
tootes fluori 

   Sisaldab 
nikometanoolhüdrofluorii
di. Hambapasta, mis 
sisaldab fluoriühendeid 
kontsentratsioonis 0,1–
0,15% (arvestatud 
fluorina) ja mis ei ole 
märgistatud kui lastele 
vastunäidustatud 
(näiteks «üksnes 



summaarne 
kontsentratsioon 
ületada 0,15%. 

  

täiskasvanutele»), peab 
olema märgistatud 
järgmiselt: 
«Kuueaastastele ja 
noorematele lastele: 
võtta herneterasuurune 
kogus ja puhastada 
hambaid täiskasvanu 
juhendamisel, et vältida 
allaneelamist. Kui 
fluoriide saadakse ka 
muudest allikatest, 
konsulteerida hambaarsti 
või arstiga. 

48 CAS: 7761-
88-8 

Hõbenitraat Ripsme- ja kulmuvärvid 4%    Sisaldab hõbenitraati. 

Silma sattumisel 
loputada viivitamatult 
silmi rohke veega. 

  
49  CAS: 7488-

56-4 
Seleendisulfiid  Kõõmavastased 

šampoonid  
1%    Sisaldab seleendisulfiidi.  

Vältida silma või 
vigastatud nahale 
sattumist. 

  
50    Alumiiniumtsirkooniumkloriidhüdroksiidi 

kompleksid Alx Zr(OH)yClz 
ja alumiinium-tsirkooniumkloriid-
hüdroksiidglütsiini kompleksid  

Antiperspirandid 20%, väljendatud 
veevaba 
alumiiniumtsirkoonium
-kloriidhüdroksiidina 

  

5,4%, väljendatud 
tsirkooniumina 

Alumiiniumi aatomite arvu 
ja tsirkooniumi aatomite 
arvu suhe peab olema 2 ja 
10 vahel.  

  

 (Al+Zr) aatomite arvu ja 
kloori aatomite arvu suhe 

Mitte kasutada ärritatud 
või vigastatud nahal.  



peab olema 0,9 ja 2,1 
vahel.  

  

Keelatud kasutada 
aerosooliballoonis.  

  
51  CAS: 148-

24-3 
Kinoliin-8-ool ja bis-(8-hüdroksü-
kinoliinium)sulfaat 

1. Vesinikperoksiidi 
stabilisaator 
mahaloputatavates 
juuksehooldustoodetes 

  

2. Vesinikülihapendi 
stabilisaator  

mittemaha-
loputatavates 
juuksehooldustoodetes 

  

1. 0,3%, väljendatud 
põhiainena 

  

  

  

2. 0,03%, väljendatud 
põhiainena 

     

52   CAS: 67-
56-1 

Metanool Etanooli ja 
isopropüülalkoholi 
denatureerimiseks 

5%, väljendatud 
etanooli ja 
isopropüülalkoholi 
protsendina 

  

     

53  CAS: 
2809-21-4 

Etidroonhape ja selle soolad (1-
hüdroksüetülideendif-osfoonhape 
ja selle soolad) 

1. Juuksehooldus-
vahendid 

  

2. Seebid 

1. 1,5%, väljendatud 
etidroonhappena 

  

2. 0,2%, väljendatud 

    



etidroonhappena 

  
54  CAS: 770-

35-4  
1-fenoksüpropaan-2-ool  Ainult 

mahaloputatavates 
toodetes.     
Keelatud suu- 
hügieenitoodetes.  

  

2% Nagu säilitusainele (6. 
lisa I osa, jrk nr 43). 

  

56  CAS: 7783-
40-6  

Magneesiumfluoriid  Hammaste 
hooldusvahendid  

 0,15%, väljendatud 
fluorina.  

  

Kui üheaegselt 
kasutatakse erinevaid 
selles lisas lubatud 
fluoriühendeid, ei tohi 
tootes fluori 
summaarne 
kontsentratsioon 
ületada 0,15%. 

  

   Sisaldab 
magneesiumfluoriidi. 
Hambapasta, mis 
sisaldab fluoriühendeid 
kontsentratsioonis 0,1–
0,15% (arvestatud 
fluorina) ja mis ei ole 
märgistatud kui lastele 
vastunäidustatud 
(näiteks «üksnes 
täiskasvanutele»), peab 
olema märgistatud 
järgmiselt: 
«Kuueaastastele ja 
noorematele lastele: 
võtta herneterasuurune 
kogus ja puhastada 
hambaid täiskasvanu 
juhendamisel, et vältida 
allaneelamist. Kui 
fluoriide saadakse ka 
muudest allikatest, 
konsulteerida hambaarsti 
või arstiga. 

57    Strontsiumkloriid-heksahüdraat 1. Hambapasta 

  

1.3,5%, väljendatud 
strontsiumina. 

 Kui üheaegselt 

   1.  Sisaldab 
strontsiumkloriidi.  

Lastel ei soovitata sageli 



  

  

  

  

  

  

  

  

2.  Šampoon ja 
näohooldusvahendid 

kasutatakse erinevaid 
selles lisas lubatud 
strontsiumiühendeid, 
ei tohi tootes 
strontsiumi 
summaarne sisaldus 
ületada 3,5%. 

           

2. 2,1%, väljendatud 
strontsiumina.  

Kui üheaegselt 
kasutatakse erinevaid 
selles lisas lubatud 
strontsiumiühendeid, 
ei tohi tootes 
strontsiumi 
summaarne sisaldus 
ületada 2,1%. 

  

kasutada.  

  

  

  

  

  

2. Sisaldab 
strontsiumkloriidi.  

Lastel ei soovitata sageli 
kasutada.  

  

58   Strontsiumatsetaat-hemihüdraat Hambapasta  3,5%, väljendatud 
strontsiumina.  

  

Kui üheaegselt 
kasutatakse erinevaid 
selles lisas lubatud 
strontsiumiühendeid, 
ei tohi tootes 
strontsiumi 
summaarne sisaldus 
ületada 3,5%. 

   Sisaldab 
strontsiumatsetaati. 
Lastel ei soovitata sageli 
kasutada. 

59 CAS: Talk: hüdreeritud magneesiumsilikaat 1. Pulbertooted      1. Mitte kasutada laste 



14807-96-6 kasutuseks kuni 
3 aasta vanustel lastel  

  

2. Muud tooted 

nina ja suu piirkonnas. 

60    Rasvhapete dialküülamiidid ja 
dialkanoolamiinid  

  Suurim teisese amiini 
sisaldus 0,5%.  

Mitte kasutada koos 
nitroseerivate ainetega.      
Teisese amiini 
maksimaalne lubatud 
sisaldus toormaterjalis 5%.  

Nitroosamiini maksimaalne 
sisaldus 50 µg/kg. 
Hoida nitritit mittesisaldavas 
pakendis.  

  

  

61     Monoalküülamiinid, 
monoalkanoolamiinid ja nende soolad  

  Suurim teisese amiini 
sisaldus 0,5%.  

Mitte kasutada koos 
nitroseerivate ainetega.     
Minimaalne puhtusaste 
99%.     
 Teisese amiini 
maksimaalne sisaldus 
toormaterjalis 0,5%.           
Nitroosamiini maksimaalne 
sisaldus 50 µg/kg. 
 Hoida nitritit 
mittesisaldavas pakendis.  

  

  

62   Trialküülamiinid, trialkanoolamiinid ja 
nende soolad 

1. Mittemaha-
loputatavad tooted 

  

2. Muud tooted 

1. 2,5% 1. ja 2.     
  Mitte kasutada koos 
nitroseerivate ainetega.      
Minimaalne puhtusaste 
99%.                                   
Teisese amiini 
maksimaalne lubatud 

   



sisaldus toormaterjalis 
0,5%.                  
                Nitroosamiini 
maksimaalne lubatud 
sisaldus 50 µg/kg.               
Hoida nitritit mittesisaldavas 
pakendis.  

  
63  CAS: 

18480-07-4; 
1311-10-0 

 Strontsiumhüdroksiid pH regulaator 
depileerimistoodetes  

3,5%, väljendatud 
strontsiumina, 
maksimaalne pH 12,7 

  

   Hoida lastele 
kättesaamatus kohas.  

Vältida silma sattumist. 

64 CAS: 1314-
18-7 

Strontsiumperoksiid Mahaloputatavad 
juuksehooldusvahendid 
kutsealaseks 
kasutuseks 

4,5%, väljendatud 
strontsiumina 
kasutusvalmis tootes 

Kõik tooted peavad 
vastama vesinikperoksiidi 
eraldavatele toodetele 
esitatud nõuetele   

Üksnes kutsealaseks 
kasutuseks. 

Vältida silma sattumist.    
                
Silma sattumisel 
loputada viivitamatult 
silmi rohke veega. 

Kasutada sobivaid 
kaitsekindaid. 

  
65 CAS: 

63449-41-2; 
8001-54-5  
CAS: 
91080-29-
4        CAS: 
68989-01-5 

Bensalkooniumkloriid,-bromiid ja 
sahharinaat 

1. Mahaloputatavad 
juuste- ja 
peahooldusvahendid 

  

  

  

1. 3%, väljendatud 
bensalkooniumkloriidi
na 

  

  

  

1. Valmistootes ei tohi 
bensalkooniumkloriidi, -
bromiidi ja -sahharinaadi, 
mille alküülahela pikkus on 
C14 või lühem, sisaldus 
ületada 0,1%, väljendatud 
bensalkoonium-kloriidina. 

1. Vältida silma 
sattumist. 

  

  

  



  

  

  

  

2. Muud tooted 

  

  

  

  

  

2. 0,1%, väljendatud 
bensalkooniumkloriidi
na 

  

  

  

  

  

  

  

2. Vältida silma sattumist 

66     Polüakrüülamiidid  1. Mittemahapestavad 
kehahooldusvahendid   

  

  

2. Muud 
kosmeetikatooted 

   1. Akrüülamiidi jääkhulk 
mitte rohkem kui 0,1 mg/kg 
. 

  

2. Akrüülamiidi jääkhulk 
mitte rohkem kui 0,5 mg/kg. 

   

67  CAS:122-
40-7  

2-bensülideen-heptanaal        Aine esitatakse märgistusel 
koostisainete loetelus, 
kui selle sisaldus ületab:  
 1) 0,001% 
mittemahapestavates 
toodetes;  

2) 0,01% mahapestavates 
toodetes. 

  

   

68  [Kehtetu – RTL 2008, 67, 952 – jõust. 4.04.2009]        



69  CAS: 104-
54-1  

Tsinnamüülalkohol        Aine esitatakse märgistusel 
koostisainete loetelus, kui 
selle sisaldus ületab:   
1) 0,001% 
mittemahapestavates 
toodetes;  

2) 0,01% mahapestavates 
toodetes.  

  

   

70  CAS: 5392-
40-5  

Tsitraal        Aine esitatakse märgistusel 
koostisainete loetelus, 
kui selle sisaldus ületab:   
1) 0,001% 
mittemahapestavates 
toodetes;  

2) 0,01% mahapestavates 
toodetes.  

  

   

71  CAS: 97-
53-0  

Eugenool        Aine esitatakse märgistusel 
koostisainete loetelus, 
kui selle sisaldus ületab:  
1) 0,001% 
mittemahapestavates 
toodetes;  

2) 0,01% mahapestavates 
toodetes.  

  

   

72  107-75-5  Hydroxycitronellal  1. Suuhooldustooted  

2. Muud tooted  

 2. 1,0% 1., 2. Aine esitatakse 
märgistusel koostisainete 
loetelus, kui selle sisaldus 
ületab: 

   



  1) 0,001% pealejäetavates 
toodetes; 
2) 0,01% mahapestavates 
toodetes 

73  97-54-1  Isoeugenol  1. Suuhooldustooted  

2. Muud tooted  

  

 2. 0,02% 1., 2. Aine esitatakse 
märgistusel koostisainete 
loetelus, kui selle sisaldus 
ületab: 
1) 0,001% pealejäetavates 
toodetes; 
2) 0,01% mahapestavates 
toodetes 

   

74  CAS: 101-
85-9  

2-pentüül-3-fenüülprop-2-een-1-ool        Aine esitatakse märgistusel 
koostisainete loetelus, 
kui selle sisaldus ületab:  
1) 0,001% 
mittemahapestavates 
toodetes;  

2) 0,01% mahapestavates 
toodetes.  

   

75  CAS: 118-
58-1  

Bensüülsalitsülaat        Aine esitatakse märgistusel 
koostisainete loetelus, 
kui selle sisaldus ületab:  
1) 0,001% 
mittemahapestavates 
toodetes;  

2) 0,01% mahapestavates 
toodetes.  

  

   

76  CAS: 104-
55-2  

Kaneelaldehüüd        Aine esitatakse märgistusel 
koostisainete loetelus, 
kui selle sisaldus 
ületab:                                
1) 0,001% 
mittemahapestavates 

   



toodetes;  

2) 0,01% mahapestavates 
toodetes.  

  
77  CAS: 91-

64-5  
Kumariin        Aine esitatakse märgistusel 

koostisainete loetelus, 
kui selle sisaldus ületab:  
1) 0,001% 
mittemahapestavates 
toodetes;  

2) 0,01% mahapestavates 
toodetes.  

  

   

78  CAS: 106-
24-1  

Geraniool        Aine esitatakse märgistusel 
koostisainete loetelus, 
kui selle sisaldus ületab: 
1) 0,001% 
mittemahapestavates 
toodetes;  

2) 0,01% mahapestavates 
toodetes.  

  

   

79  CAS: 
31906-04-4  

4-(4-hüdroksü-4-metüülpentüül)-
tsükloheks-3-eenkarbaldehüüd  

      Aine esitatakse märgistusel 
koostisainete loetelus, 
kui selle sisaldus ületab: 
1) 0,001% 
mittemahapestavates 
toodetes;  

2) 0,01% mahapestavates 

   



toodetes.  

  
80  CAS: 105-

13-5  
4-metoksü-bensüülalkohol        Aine esitatakse märgistusel 

koostisainete loetelus, 
kui selle sisaldus ületab:  
1) 0,001% 
mittemahapestavates 
toodetes;  

2) 0,01% mahapestavates  

toodetes.  

  

   

81  CAS: 103-
41-3  

Bensüültsinnamaat        Aine esitatakse märgistusel 
koostisainete loetelus, 
kui selle sisaldus ületab: 
1) 0,001% 
mittemahapestavates 
toodetes;  

2) 0,01% mahapestavates 
toodetes.  

  

   

82  CAS: 4602-
84-0  

Farnesool        Aine esitatakse märgistusel 
koostisainete loetelus, 
kui selle sisaldus ületab: 
1) 0,001% 
mittemahapestavates 
toodetes;  

2) 0,01% mahapestavates 
toodetes.  

  

   



83  CAS: 80-
54-6  

2-(4-tert-butüülbensüül) 

propioonaldehüüd  

      Aine esitatakse märgistusel 
koostisainete loetelus, 
kui selle sisaldus ületab: 
 1) 0,001% 
mittemahapestavates 
toodetes;  

2) 0,01% mahapestavates 
toodetes.  

  

   

84  CAS: 78-
70-6  

Linalool        Aine esitatakse märgistusel 
koostisainete loetelus, 
kui selle sisaldus ületab: 
1) 0,001% 
mittemahapestavates 
toodetes;  

2) 0,01% mahapestavates 
toodetes.  

  

   

85  CAS: 120-
54-4  

Bensüülbensoaat        Aine esitatakse märgistusel 
koostisainete loetelus, 
kui selle sisaldus ületab: 
1) 0,001% 
mittemahapestavates 
toodetes;  

2) 0,01% mahapestavates 
toodetes.  

  

   

86  CAS: 106-
22-9  

Tsitronellool        Aine esitatakse märgistusel 
koostisainete loetelus, 
kui selle sisaldus ületab: 
1) 0,001% 

   



mittemahapestavates 
toodetes;  

2) 0,01% mahapestavates 
toodetes.  

  
87  CAS: 101-

86-0  
Heksüülkaneel-aldehüüd        Aine esitatakse märgistusel 

koostisainete loetelus, 
kui selle sisaldus ületab:  

1) 0,001% 
mittemahapestavates 
toodetes;  

2) 0,01% mahapestavates 
toodetes.  

  

   

88  5989-27-5  d-Limone       Aine esitatakse märgistusel 
koostisainete loetelus, kui 
selle sisaldus ületab: 
1) 0,001% pealejäetavates 
toodetes; 
2) 0,01% mahaloputavates 
toodetes.  

Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 20 mmool/l3) 

   

89  111-121-6  Methyl 2-octynoate  

Metüülheptiinkarbonaat 

  

 1. Suuhooldustooted  

2. Muud tooted  

  

  

2. 0,01% üksikult 
kasutatuna.  

Kui kasutatakse koos 
metüüloktiinkarbonaa
diga, siis ei tohi 

1., 2. Aine esitatakse 
märgistusel koostisainete 
loetelus, kui selle sisaldus 
ületab: 
1) 0,001% pealejäetavates 
toodetes; 
2) 0,01% mahapestavates 
toodetes.  

   



kogusisaldus 
lõpptootes ületada 
0,01% (millest 
metüüloktiinkarbonaa
di sisaldus ei tohi olla 
üle 0,002%)  

  
90  CAS: 127-

51-5  
3-metüül-4-(2,6,6-trimetüül-2-
tsüklohekseen-1-üül)-3-buteen-2-oon  

      Aine esitatakse märgistusel 
koostisainete loetelus, 
kui selle sisaldus ületab: 
1) 0,001% 
mittemahapestavates 
toodetes;  

2) 0,01% mahapestavates 
toodetes.  

  

   

91  CAS: 
90028-68-5  

Evernia prunastri ekstrakt        Aine esitatakse märgistusel 
koostisainete loetelus, 
kui selle sisaldus ületab:  
1) 0,001% 
mittemahapestavates 
toodetes;  

2) 0,01% mahapestavates 
toodetes.  

  

   

92  CAS: 
90028-67-4  

Evernia furfuracea ekstrakt        Aine esitatakse märgistusel 
koostisainete loetelus, 
kui selle sisaldus ületab: 
1) 0,001% 
mittemahapestavates 
toodetes;  

   



2) 0,01% mahapestavates 
toodetes.  

  
93  CAS: 

74638-76-9  
2,4-diamino-pürimidiin-3-oksiid  Juuksehooldus-

vahendid  

  

1,5%        

94     Bensoüülperoksiid  Tehisküüned  0,7% (pärast segamist 
kasutusvalmis segus)  

Üksnes kutsealaseks 
kasutamiseks.  

Üksnes kutsealaseks 
kasutamiseks.  
Vältida kokkupuudet 
nahaga.  
 Lugege hoolikalt 
kasutusjuhendit.  

95     Hüdrokinoon-metüüleeter  Tehisküüned  0,02% (pärast 
segamist 
kasutusvalmis segus)  

Üksnes kutsealaseks 
kasutamiseks.  

Üksnes kutsealaseks 
kasutamiseks.  
 - Vältida kokkupuudet 
nahaga.  
Lugege hoolikalt 
kasutusjuhendit.  

96  CAS: 81-
15-2  

Muskusksüleen  Kõik kosmeetikatooted, 
v.a 
suuhooldusvahendid  

1. 1,0% 
kvaliteetparfüümis;  

2. 0,4% tualettvees;  

3. 0,3% muudes 
kosmeetikatoodetes  

  

      

97  CAS: 81-
14-1  

Muskusketoon  Kõik kosmeetikatooted, 
v.a 
suuhooldusvahendid  

1. 1,4% 
kvaliteetparfüümis;  

  

2. 0,56% tualettvees;  

      



  

3. 0,042% muudes 
kosmeetikatoodetes  

98  69-72-7  Salitsüülhape  1. Mahaloputatavad 
tooted  

2. Muud tooted  

   

1. 3.0%  

  

2. 2,0 %  

Kasutamiseks muudel 
eesmärkidel kui 
säilitusainena 
mikroorganismide arengu 
pidurdamiseks. 
Kasutuseesmärk peab 
olema tooteesituse põhjal 
selge.  

Mitte kasutada alla 3-
aastatele lastele ettenähtud 
segudes, v.a šampoonid.  

Mitte kasutada alla 3-
aastastel lastel.  

Esitatakse üksnes nende 
toodete märgistamisel, 
mida kasutatakse alla 3-
aastastel lastel ja mis 
jäävad nahale pikemaks 
ajaks 

99     Anorgaanilised sulfitid ja bisulfitid  1. Oksüdeerivad 
juuksevärvid  

2. Juuksesirgendus-
tooted  

3. Pruunistavad tooted 
näole  

4. Muud pruunistavad 
tooted  

1. 0,67%, väljendatud 
vaba vääveldioksiidina 

2. 6,7%, väljendatud 
vaba vääveldioksiidina 

3. 0,45%, väljendatud 
vaba vääveldioksiidina 

4. 0,40%, väljendatud 
vaba vääveldioksiidina 

Kasutamiseks muudel 
eesmärkidel kui 
säilitusainena 
mikroorganismide arengu 
pidurdamiseks. 
Kasutuseesmärk peab 
olema tooteesituse põhjal 
selge.  

   

   

100 101-20-2  Triklokarbaan  Mahaloputatavad 
tooted  

1,5%   Kasutamiseks muudel 
eesmärkidel kui 
säilitusainena 
mikroorganismide arengu 
pidurdamiseks. 
Kasutuseesmärk peab 
olema tooteesituse põhjal 
selge.  

   



Puhtuse kriteeriumid:  

3,3',4,4'-tetrakloro-
asobenseeni < 1 ppm  

3,3',4,4'-tetrakloro-
asoksübenseeni < 1 ppm  

101 13463-41-7  Tsinkpüritioon  Juustesse jäetavad 
vahendid  

0,1%   Kasutamiseks muudel 
eesmärkidel kui 
säilitusainena 
mikroorganismide arengu 
pidurdamiseks. 
Kasutuseesmärk peab 
olema tooteesituse põhjal 
selge.  

   

102 107-22-2  

EINECSi 
nr 203-474-
9 

Glüoksaal   100 mg/kg     

103 90028-76  Abies alba cone oil ja extract       Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 10 mmool/l3) 

   

104 90028-76-5  Abies alba needle oil ja extract       Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 10 mmool/l3) 

   

105 92128-34-2  Abies pectinata needle oil ja extract       Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 10 mmool/l3) 

   

106 91697-89-1  Abies sibirica needle oil ja extract       Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 10 mmool/l3) 

   

107 85085-34-3  Abies balsamea needle oil ja extract       Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 10 mmool/l3) 

   

108 90082-73-8  Pinus mugo pumilio leaf ja twig oil ja 
extract 

      Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 10 mmool/l3) 

   

109 90082-72-7  Pinus mugo leaf ja twig oil ja extract       Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 10 mmool/l3) 

   

110 84012-35-1  Pinus sylvestris leaf ja twig oil ja extract       Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 10 mmool/l3) 

   

111 90082-74-9  Pinus nigra leaf ja twig oil ja extract       Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 10 mmool/l3) 

   



112 97435-14-8  Pinus palustris leaf ja twig oil ja extract       Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 10 mmool/l3) 

   

113 90082-75-0  Pinus pinaster leaf ja twig oil ja extract       Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 10 mmool/l3) 

   

114 97676-05-6  Pinus pumila leaf ja twig oil ja extract       Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 10 mmool/l3) 

   

115 94266-48-5  Pinus species leaf ja twig oil ja extract       Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 10 mmool/l3) 

   

116 92202-04-5  Pinus cembra leaf ja twig oil ja extract       Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 10 mmool/l3) 

   

117 94334-26-6  Pinus cembra leaf ja twig extract 
acetylated 

      Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 10 mmool/l3) 

   

118 91722-19-9  Picea Mariana Leaf Oil ja extract       Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 10 mmool/l3) 

   

119 90131-58-1  Thuja Occidentalis Leaf Oil ja extract       Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 10 mmool/l3) 

   

120 90131-58-1  Thuja Occidentalis Stem Oil        Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 10 mmool/l3) 

   

121 13466-78-9  3-Carene  

3,7,7-trimetüülbitsüklo[4.1.0]hept-3-een 
(isodipreen)  

      Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 10 mmool/l3) 

   

122 92201-55-3  Cedrus atlantica wood oil ja extract       Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 10 mmool/l3) 

   

123 84696-07-1  Cupressus sempervirens leaf oil ja 
extract 

      Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 10 mmool/l3) 

   

124 9005-90-7  Turpentine gum (Pinus spp.)        Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 10 mmool/l3) 

   

125 8006-64-2  Turpentine oil ja rectified oil       Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 10 mmool/l3) 

   

126 8006-64-2  Turpentine, steam distilled (Pinus spp.)        Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 10 mmool/l3) 

   

127 69103-01-1  Terpene alcohols acetates       Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 10 mmool/l3) 

   

128 68956-56-9  Terpene hydrocarbons       Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 10 mmool/l3) 

   

129 65996-98-7  Terpenes ja Terpenoids välja arvatud 
limoneen 

      Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 10 mmool/l3) 

   



(d-, l- ja dl-isomeerid) 
mis on esitatud selles lisas 
järjekorranumbritega 167, 
168 ja 88  

130 68917-63-5  Terpenes ja terpenoids       Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 10 mmool/l3) 

   

131 99-86-5  α-Terpinene, 
p-menta-1,3-dieen  

      Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 10 mmool/l3) 

   

132 99-85-4  γ-Terpinene, 
p-menta-1,4-dieen  

      Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 10 mmool/l3) 

   

133 586-62-9  Terpinolene, 
p-menta-1,4(8)-dieen  

      Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 10 mmool/l3) 

   

134 15323-35-0  Acetyl hexamethyl indan, 
1,1,2,3,3,6-heksametüülindaan-5-
üülmetüülketoon  

1. Pealejäetavad tooted 

2. Mahapestavad 
tooted  

1. 2%        

135 2051-78-7  Allyl butyrate, 
2-propenüülbutanoaat  

      Vaba allüülalkoholi sisaldus 
estris peab olema väiksem 
kui 0,1%  

   

136 1866-31-5  Allyl cinnamate, 
2-propenüül 3-fenüül-2-propenoaat  

      Vaba allüülalkoholi sisaldus 
estris peab olema väiksem 
kui 0,1%  

   

137 4728-82-9  Allyl cyclohexylacetate, 
2-propenüültsükloheksaanatsetaat  

      Vaba allüülalkoholi sisaldus 
estris peab olema väiksem 
kui 0,1%  

   

138 2705-87-5  Allyl cyclohexylpropionate, 
2-propenüül 3-
tsükloheksaanpropanoaat  

      Vaba allüülalkoholi sisaldus 
estris peab olema väiksem 
kui 0,1%  

   

139 142-19-8  Allyl heptanoate, 
2-propenüülheptanoaat  

      Vaba allüülalkoholi sisaldus 
estris peab olema väiksem 
kui 0,1%  

   

140 123-68-2  Allyl caproate, 
allüülheksanoaat  

      Vaba allüülalkoholi sisaldus 
estris peab olema väiksem 
kui 0,1%  

   

141 2835-39-4  Allyl isovalerate, 
2-propenüül-3-metüülbutanoaat  

      Vaba allüülalkoholi sisaldus 
estris peab olema väiksem 
kui 0,1%  

   

142 4230-97-1  Allyl octanoate,       Vaba allüülalkoholi sisaldus    



2-allüülkaprülaat  estris peab olema väiksem 
kui 0,1%  

143 7493-74-5  Allyl phenoxyacetate, 
2-propenüülfenoksüatsetaat  

      Vaba allüülalkoholi sisaldus 
estris peab olema väiksem 
kui 0,1%  

   

144 1797-74-6  Allyl phenylacetate, 
2-propenüülbenseenatsetaat  

      Vaba allüülalkoholi sisaldus 
estris peab olema väiksem 
kui 0,1%  

   

145 71500-37-3  Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate        Vaba allüülalkoholi sisaldus 
estris peab olema väiksem 
kui 0,1%  

   

146 68901-15-5  Allyl cyclohexyloxyacetate        Vaba allüülalkoholi sisaldus 
estris peab olema väiksem 
kui 0,1%  

   

147 67634-00-8  Allyl isoamyloxyacetate        Vaba allüülalkoholi sisaldus 
estris peab olema väiksem 
kui 0,1%  

   

148 67634-01-9  Allyl 2-methylbutoxyacetate        Vaba allüülalkoholi sisaldus 
estris peab olema väiksem 
kui 0,1%  

   

149 7493-72-3  Allyl nonanoate        Vaba allüülalkoholi sisaldus 
estris peab olema väiksem 
kui 0,1%  

   

150 2408-20-0  Allyl propionate        Vaba allüülalkoholi sisaldus 
estris peab olema väiksem 
kui 0,1%  

   

151 68132-80-9  Allyl trimethylhexanoate        Vaba allüülalkoholi sisaldus 
estris peab olema väiksem 
kui 0,1%  

   

151 
bis 

CAS 
14289-65-7 
EÜ 238-
212-2 

Allyl phenethyl ether     Vaba allüülalkoholi sisaldus 
eetris peab olema väiksem 
kui 0,1%. 

  

152 73157-43-4  Allyl heptine carbonate, 
(allüül-okt-2-ünoaat)  

   0,002%  Seda ainet ei tohi kasutada 
koos teise 2-alküünhappe 
estriga 
(nt metüülheptiinkarbonaadi
ga)  

   



153 25564-22-1  Amylcyclopentenone  

2-pentüültsüklopent-2-een-1-oon  

   0,1%        

154 8007-00-9  Myroxylon balsamum var. pereirae 
ekstraktid ja destillaadid  

Peruu palsami õli, absoluteeritud ja 
destilleeritud ekstraktid 
(Peruu palsami õli)  

   0,4%        

155 18127-01-0  4-tert-butyldihydrocinnamaldehyde, 
3-(4-tert-butüülfenüül) 
propioonaldehüüd  

   0,6%        

156 84775-51-9  Cuminum cyminum fruit oil ja extract 1. Pealejäetavad tooted 

2. Mahapestavad 
tooted  

1. 0,4% köömneõli        

157 23726-94-5  cis-Rose ketone-14) 

(Z)1-(2,6,6-trimetüül-2-tsüklohekseen-1-
üül)-2-buteen-1-oon 
(cis-α-damaskoon)  

1. Suuhooldustooted  

2. Muud tooted  

   

2. 0,02%  

      

158 23726-91-2  trans-Rose ketone-24) 

(E)1-(2,6,6-trimetüül-1-tsüklohekseen-1-
üül)-2-buteen-1-oon 
(trans-β-damaskoon)  

1. Suuhooldustooted  

2. Muud tooted  

   

2. 0,02%  

      

159 39872-57-6  trans-Rose ketone-54) 

(E)1-(2,4,4-trimetüül-2-tsüklohekseen-1-
üül)-2-buteen-1-oon 
(Isodamaskoon)  

   0,02%        

160 23696-85-7  Rose ketone-44) 

1-(2,6,6-trimetüültsükloheksa-1,3-dieen-
1-üül)-2-buteen-1-oon 
(Damaskenoon)  

1. Suuhooldustooted  

2. Muud tooted  

   

2. 0,02%  

      



161 57378-68-4  Rose ketone-34) 

1-(2,6,6-trimetüül-3-tsüklohekseen-1-
üül)-2-buteen-1-oon 
(δ-damaskoon)  

1. Suuhooldustooted  

2. Muud tooted  

   

2. 0,02%  

      

162 23726-92-3  cis-Rose ketone-24) 

1-(2,6,6-trimetüül-1-tsüklohekseen-1-
üül)-2-buteen-1-oon 
(cis-β-damaskoon)  

1. Suuhooldustooted  

2. Muud tooted  

   

2. 0,02%  

      

163 24720-09-0  trans-Rose ketone-14) 

1-(2,6,6-trimetüül-2-tsüklohekseen-1-
üül)-2-buteen-1-oon 
(trans-α-damaskoon)  

1. Suuhooldustooted  

2. Muud tooted  

   

2. 0,02%  

      

164 33673-71-1  Rose ketone-54) 

1-(2,4,4-trimetüül-2-tsüklohekseen-1-
üül)-2-buteen-1-oon  

   0,02%        

165 71048-82-3  trans-Rose ketone-34) 

1-(2,6,6-trimetüül-3-tsüklohekseen-1-
üül)-2-buteen-1-oon 
(trans-δ-damaskoon)  

1. Suuhooldustooted  

2. Muud tooted  

   

2. 0,02%  

      

166 6728-26-3  trans-2-hexenal  1. Suuhooldustooted  

2. Muud tooted  

   

2. 0,002%  

      

167 5989-54-8  l-Limonene, 
(S)-p-menta-1,8-dieen  

      Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 20 mmool/l3 

   

168 138-86-3  dl-Limonene (ratseemiline)  

1,8(9)-p-Menthadiene; 
p-menta-1,8-dieen 
(Dipenteen)  

      Peroksiidarv peab olema 
väiksem kui 20 mmool/l3 

   

169 2111-75-3  Perillaldehyde, 
p-menta-1,8-dieen-7-aal  

1. Suuhooldustooted  

2. Muud tooted  

   

2. 0,1%  

      



170 68683-20-5  Isobergamate, 
mentadieen-7-metüülformaat  

   0,1%        

171 86803-90-9  Metoksüditsüklopentadieenkarboksalde
hüüd  

Oktahüdro-5-metoksü-4,7-metaano-1H-
indeen-2-karboksaldehüüd  

   0,5%        

172 53153-66-5  3-metüülnoon-2-eennitriil     0,2%        
173 111-80-8  Methyl octine carbonate, 

metüülnoon-2-ünoaat  
1. Suuhooldustooted  

2. Muud tooted  

2. 0,002% üksikult 
kasutatuna.  

Kui kasutatakse koos 
metüülheptiinkarbona
adiga, siis ei tohi 
kogusisaldus 
lõpptootes ületada 
0,01% (millest 
metüüloktiinkarbonaa
di sisaldus ei tohi olla 
üle 0,002%)  

      

174 2442-10-6  Amylvinylcarbinyl acetate, 
1-okteen-3-üülatsetaat  

1. Suuhooldustooted  

2. Muud tooted  

2. 0,3%        

175 17369-59-4  Propylidenephthalide  

3-propülideenftaliid  

1. Suuhooldustooted  

2. Muud tooted  

2. 0,01%        

176 68527-77-5  Isocyclogeraniol  

2,4,6-trimetüül-3-tsüklohekseen-1-
metanool  

   0,5%        

177 17373-89-6  2-Hexylidene cyclopentanone  1. Suuhooldustooted  

2. Muud tooted  

2. 0,06%        

178 1604-28-0  Methyl heptadienone, 
6-metüül-3,5-heptadieen-2-oon  

1. Suuhooldustooted  

2. Muud tooted  

2. 0,002%        

179 5406-12-2  p-methylhydrocinnamic aldehyde,    0,2%        



kresüülpropioonaldehüüd  

p-metüüldihüdrokaneelaldehüüd  
180 94891-27-7  Liquidambar orientalis Balsam oil ja 

extract 
(stüüraks)  

   0,6%        

181 8046-19-3  Liquidambar styraciflua balsam oil ja 
extract 
(stüüraks)  

   0,6%        

182 21145-77-7  

1506-02-1  

Acetyl hexamethyl tetralin, 
1-(5,6,7,8-tetrahüdro-3,5,5,6,8,8-
heksametüül-2-naftüül)etaan-1-oon 
(AHTN)  

Kõik kosmeetikatooted, 
v.a suuhooldustooted  

1. Pealejäetavad 
tooted: 0,1%,  

välja arvatud: 
– vee ja alkoholi segu 
sisaldavad tooted – 
1%, 
– kvaliteetparfüümid – 
2,5%, 
– lõhnakreemid – 
0,5%  

2. Mahapestavad 
tooted: 0,2%  

      

183 93686-00-1  Commiphora erythrea engler var. 
glabrescens engler gum extract ja oil 

   0,6%        

184 93384-32-8  Opopanax chironium resin    0,6%        
185 CAS: 108-

88-3;  

EÜ: 203-
625-9  

Toluene  Küünehooldus- 
tooted  

25%     Hoida lastele 
kättesaamatus kohas. 
Kasutamiseks üksnes 
täiskasvanutele.  

186 CAS: 111-
46-6;  

EÜ: 203-
872-2  

Diethylene glycol (DEG);  

2,2'-oksüdietanool  

Jäägid koostisainetes  0,1%        



187 CAS: 112-
34-5;  

EÜ: 203-
961-6  

Butoxydiglycol;  

dietüleenglükoolmonobutüüleeter 
(DEGBE)  

Lahusti juukse- 
värvides  

9%  Mitte kasutada aerosooli- 
balloonides (pihustites)  

   

188 CAS: 111-
76-2;  

EÜ: 203-
905-0  

Butoxyethanol;  

etüleenglükoolmonobutüüleeter (EGBE) 

1. Lahusti 
oksüdatiivsetes juukse- 
värvides  

2. Lahusti mitteoksü- 
datiivsetes juukse- 
värvides  

1. 4% 
  
   

2. 2,0%  

1., 2. Mitte kasutada 
aerosooli- 
balloonides (pihustites)  

   

189 CAS 1934-
21-0 
EINECS 21
7-699-5      

  

  

  

  

CAS 12225
-21-7 
EINECS 23
5-428-9  

CI 19140 

Trinaatrium-5-hüdroksü-1-(4-
sulfofenüül)-4-(4-
sulfofenüülaso)pürasool-3-karboksülaat 
ning alumiiniumlakk5)  

Acid Yellow 23  

Acid Yellow 23 Aluminum lake 

Värvaine 
mitteoksüdeerivates 
juuksevärvides 

0,5%     

190 CAS 3844-
45-9 
EINECS 22
3-339-8        

N-etüül-N-[4-[[4-[etüül-[(3-sulfofenüül)-
metüül]-amino]-fenüül] [2-
sulfofenüül)metüleen]-2,5-
tsükloheksadieen-1-ülideen]-3-
sulfobenseenmetaanamiinium, sisesool, 
dinaatriumsool ning selle ammoonium- 

Värvaine 
mitteoksüdeerivates 
juuksevärvides 

0,5%     



  

  

  

  

  

  

  

CAS 2650-
18-2 
EINECS 22
0-168-0  

CAS 68921
-42-6 
EINECS 27
2-939-6  

CI 42090 

ja alumiiniumsoolad5)  

Acid Blue 9  

Acid Blue 9 Ammonium salt  

Acid Blue 9 Aluminum lake 

191 CAS 25956
-17-6 
EINECS 24
7-368-0  

CI 16035 

Dinaatrium-6-hüdroksü-5-[(2-metoksü-
4-sulfonato-m-tolüül)aso]naftaleen-2-
sulfonaat5)  

Curry Red 

Värvaine 
mitteoksüdeerivates 
juuksevärvides 

0,4%     

192 CAS 2611-
82-7 
EINECS 22
0-036-2      

Trinaatrium-1-(1-naftüülaso)-2-
hüdroksünaftaleen-4',6,8-trisulfonaat ja 
alumiiniumlakk5)  

Värvaine 
mitteoksüdeerivates 
juuksevärvides 

0,5%     



  

  

  

  

CAS 12227
-64-4 
EINECS 23
5-438-3  

CI 16255 

Acid Red 18  

Acid Red 18 Aluminum lake 

193 CAS 3520-
42-1 
EINECS 22
2-529-8  

CI 45100 

Vesinik-3,6-bis(dietüülamino)-9-(2,4-
disulfonatofenüül)ksantüülium, 
naatriumsool5)  

Acid Red 52 

a) Värvaine 
oksüdeerivates 
juuksevärvides 
   

b) Värvaine 
mitteoksüdeerivates 
juuksevärvides 

 
  
  
   

b) 0,6% 

a) Pärast oksüdatiivsetes 
tingimustes segamist ei tohi 
suurim juustele kantav 
sisaldus ületada 1,5%. 

a) Segamise vahekord 
tuleb esitada 
märgistusel. 

  Juuksevärvid 
võivad põhjustada 
tõsiseid allergilisi 
reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja 
järgige seda. Toode ei 
ole ette nähtud 
kasutamiseks alla 
16aastastel lastel.  

«Musta hennaga» tehtud 
ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada 
allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 



– kui Teie näol on lööve 
või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või 
kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi 
pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid 
reaktsioone; 
– kui Teil on varem 
«musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu 
järgselt esinenud 
mingeid reaktsioone. 

194 CAS 3567-
66-6 
EINECS 22
2-656-9  

CI 17200 

Dinaatrium-5-amino-4-hüdroksü-3-
(fenüülaso)naftaleen-2,7-disulfonaat5)  

Acid Red 33 

Värvaine 
mitteoksüdeerivates 
juuksevärvides 

0,5%     

195 CAS 4368-
56-3 
EINECS 22
4-460-9  

CI 62045 

Naatrium-1-amino-4-
(tsükloheksüülamino)-9,10-dihüdro-
9,10-dioksoantratseen-2-sulfonaat5)  

Acid Blue 62 

Värvaine 
mitteoksüdeerivates 
juuksevärvides 

0,5% Mitte kasutada koos 
nitroosivate süsteemidega.  

Suurim nitrosoamiini 
sisaldus: 50 µg/kg.  

Hoida nitritivabas mahutis. 

  

196 CAS 23920
-15-2 
EINECS 45
9-980-7 

1-[(2'-metoksüetüül)amino]-2-nitro-4-[di-
(2'-hüdroksüetüül)amino]benseen5)  

HC Blue No 11 

Värvaine 
mitteoksüdeerivates 
juuksevärvides 

2,0% Mitte kasutada koos 
nitroosivate süsteemidega.  

Suurim nitrosoamiini 
sisaldus: 50 µg/kg.  

Hoida nitritivabas mahutis. 

  

197 CAS 10902
3-83-8 
EINECS 41

1,5-di-(ß-hüdroksüetüülamino)-2-nitro-
4-klorobenseen5)  

Värvaine 
mitteoksüdeerivates 
juuksevärvides 

0,1% Mitte kasutada koos 
nitroosivate süsteemidega.  

  



6-940-3 HC Yellow No 10 Suurim nitrosoamiini 
sisaldus: 50 µg/kg.  

Hoida nitritivabas mahutis. 
198 CAS 59820

-63-2 
EINECS 26
1-940-7 

3-metüülamino-4-nitrofenoksüetanool5)  

3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol 
(INCI) 

Värvaine 
mitteoksüdeerivates 
juuksevärvides 

0,15% Mitte kasutada koos 
nitroosivate süsteemidega.  

Suurim nitrosoamiini 
sisaldus: 50 µg/kg.  

Hoida nitritivabas mahutis. 

  

199 CAS 33229
-34-4 
EINECS 25
1-410-3 

2,2'-[[4-[(2-hüdroksüetüül)amino]-3-
nitrofenüül]imino]bisetanool5)  

HC Blue No 2 

Värvaine 
mitteoksüdeerivates 
juuksevärvides 

2,8% Mitte kasutada koos 
nitroosivate süsteemidega.  

Suurim nitrosoamiini 
sisaldus: 50 µg/kg.  

Hoida nitritivabas mahutis. 

Võib põhjustada 
allergilist reaktsiooni. 

200 CAS 10422
6-19-9 
EINECS 41
0-910-3 

3-[[4-[bis(2-hüdroksüetüül)amino]-2-
nitrofenüül]amino]-1-propanool5)  

HC Violet No 2 

Värvaine 
mitteoksüdeerivates 
juuksevärvides 

2,0% Mitte kasutada koos 
nitroosivate süsteemidega.  

Suurim nitrosoamiini 
sisaldus: 50 µg/kg.  

Hoida nitritivabas mahutis. 

Võib põhjustada 
allergilist reaktsiooni. 

201 CAS 13165
7-78-8 
EINECS 41
1-440-1 

2-kloro-6-(etüülamino)-4-nitrofenool5)  

2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol 

Värvaine 
mitteoksüdeerivates 
juuksevärvides 

3,0% Mitte kasutada koos 
nitroosivate süsteemidega.  

Suurim nitrosoamiini 
sisaldus: 50 µg/kg.  

Hoida nitritivabas mahutis. 

Võib põhjustada 
allergilist reaktsiooni. 

202 CAS 81892
-72-0 
EINECS 27

4,4'-[1,3-
propaandiüülbis(oksü)]bisbenseen-1,3-
diamiin ja selle tetrahüdrokloriidsool5)  

a) Värvaine 
oksüdeerivates 
juuksevärvides      

 
     

a) Pärast oksüdatiivsetes 
tingimustes segamist ei tohi 
suurim juustele kantav 
sisaldus ületada vaba 
alusena arvutatult 1,2% 

a) Segamise vahekord 
tuleb esitada 
märgistusel.  



9-845-4       

  

  

  

  

  

CAS 74918
-21-1 
EINECS 27
8-022-7 

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane,  

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane 
HCl 

  

  

  

  

  

b) Värvaine 
mitteoksüdeerivates 
juuksevärvides 

  

  

  

  

  

  

b) 1,2% vaba alusena 
(1,8% 
tetrahüdrokloriidsoola
na) 

(tetrahüdrokloriidsoolana 
1,8%). a) ja b) 

  Juuksevärvid võivad 
põhjustada tõsiseid 
allergilisi reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja 
järgige seda. Toode ei 
ole ette nähtud 
kasutamiseks alla 
16aastastel lastel.  

«Musta hennaga» tehtud 
ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada 
allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve 
või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või 
kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi 
pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid 
reaktsioone; 
– kui Teil on varem 
«musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu 
järgselt esinenud 
mingeid reaktsioone. 

203 CAS 90817
-34-8 (HCl) 
      

6-metoksü-N2-metüül-2,3-
püridiindiamiinvesinikkloriid ja selle 
divesinikkloriidsool5)  

a) Värvaine 
oksüdeerivates 
juuksevärvides      

 
     

a) Pärast oksüdatiivsetes 
tingimustes segamist ei tohi 
suurim juustele kantav 
sisaldus ületada vaba 

a) Segamise vahekord 
tuleb esitada 
märgistusel.  



  

  

  

  

CAS 83732
-72-3 
(2HCl) 
EINECS 28
0-622-9 
(2HCl) 

6-Methoxy-2-methylamino-3-
aminopyridine HCl 

  

  

  

  

b) Värvaine 
mitteoksüdeerivates 
juuksevärvides 

  

  

  

  

  

b) 0,68% vaba 
alusena 
(1,0% divesinikkloriidi
na) 

alusena arvutatult 0,68% 
(divesinikkloriidina 1,0%).  

a) ja b) Mitte kasutada koos 
nitroosivate süsteemidega.  

Suurim nitrosoamiini 
sisaldus: 50 µg/kg.  

Hoida nitritivabas mahutis. 

a) ja b) 
  Juuksevärvid võivad 
põhjustada tõsiseid 
allergilisi reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja 
järgige seda. Toode ei 
ole ette nähtud 
kasutamiseks alla 
16aastastel lastel.  

«Musta hennaga» tehtud 
ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada 
allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve 
või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või 
kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi 
pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid 
reaktsioone; 
– kui Teil on varem 
«musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu 
järgselt esinenud 
mingeid reaktsioone. 

204 CAS 295-
03-5 
EINECS 42
1-170-6     

CAS 13893

2,3-dihüdro-1H-indool-5,6-diool ja selle 
broomvesinikhappe sool5)  

Dihydroxyindoline  

Värvaine 
mitteoksüdeerivates 
juuksevärvides 

2,0%   Võib põhjustada 
allergilist reaktsiooni. 



7-28-7 
EINECS 42
1-170-6 

Dihydroxyindoline HBr 

205 CAS 92952
-81-3 
EINECS 40
6-305-9 

4-hüdroksüpropüülamino-3-
nitrofenool5)  

4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol 
(INCI) 

a) Värvaine 
oksüdeerivates 
juuksevärvides 
   

b) Värvaine 
mitteoksüdeerivates 
juuksevärvides 

 
  
  
   

b) 2,6% 

a) Pärast oksüdatiivsetes 
tingimustes segamist ei tohi 
suurim juustele kantav 
sisaldus ületada 2,6% 
(arvutatult vaba alusena).  

a) ja b) Mitte kasutada koos 
nitroosivate süsteemidega.  

Suurim nitrosoamiini 
sisaldus: 50 µg/kg.  

Hoida nitritivabas mahutis. 

a) Segamise vahekord 
tuleb esitada 
märgistusel. 

  Juuksevärvid 
võivad põhjustada 
tõsiseid allergilisi 
reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja 
järgige seda. Toode ei 
ole ette nähtud 
kasutamiseks alla 
16aastastel lastel.  

«Musta hennaga» tehtud 
ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada 
allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve 
või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või 
kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi 
pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid 
reaktsioone; 
– kui Teil on varem 
«musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu 
järgselt esinenud 



mingeid reaktsioone. 
206 CAS 8024-

12-2 
Raudürdi absoluutõli (Lippia citriodora 
Kunth.) 

  0,2%     

207 CAS 
60372-77-2 
EÜ 434-
630-6 

Ethyl Lauroyl Arginate HCl (INCI) 

Etüül-Nα-dodekanoüül-L- 
arginaatvesinikkloriid  

  

1. seep 

2. kõõmavastased 
šampoonid 

3. deodorandid, 
mittepihustatavad 

  

0,8% Muudel eesmärkidel kui 
mikroorganismide arengu 
pidurdamiseks toodetes. 
See eesmärk peab olema 
selge tooteesituse põhjal. 

  

208 CAS 
85765-48-6 
EINECS 
416-410-1 

1-(beetaaminoetüül)amino- 
4-(beetahüdroksüetüül)oksü- 
2-nitrobenseen ja selle soolad 

HC Orange No.2  

  

Mitteoksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks 

1,0% Mitte kasutada 
koos nitroosivate 
süsteemidega.  

Suurim nitrosoamiini 
sisaldus: 50 µg/kg 
Hoida nitritivabas mahutis.  

  

 Juuksevärvid 
võivad põhjustada 
tõsiseid allergilisi 
reaktsioone. 
Lugege juhend läbi ja 
järgige seda. Toode ei 
ole ette nähtud 
kasutamiseks alla 
16aastastel lastel. 
«Musta hennaga» tehtud 
ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada 
allergia tekkimise riski. 
Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve 
või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud 
või kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi 
pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid 
reaktsioone; 
– kui Teil on varem 
«musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu 



järgselt esinenud 
mingeid reaktsioone. 

209 CAS 
66095-81-6 
EINECS 
266-138-0 

2-[(2-metoksü- 
4-nitrofenüül)amino]etanool 
ja selle soolad    

2-Hydroxyethylamino- 
5-nitroanisole  

  

Mitteoksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks 

0,2% Mitte kasutada 
koos nitroosivate 
süsteemidega.  

Suurim nitrosoamiini 
sisaldus: 50 µg/kg  

Hoida nitritivabas mahutis. 

  

  

Märkused:  

1) Ainete järjekorranumbrid on antud direktiivi 76/768/EMÜ(EÜT L 262, 27.09.1976, lk 169–200) III lisa I osa järgi, loetelust kustutatud ainete tõttu puuduvad 
teatud järjekorranumbrid; 

2) säilitusainena, vt lisa 5, jrk nr 34; 
3) piirang kehtib aine, mitte lõpptoote kohta; 
4) kui kasutatakse mitut sellist ainet, siis nende summaarne sisaldus tootes ei tohi ületada veerus «Maksimaalselt lubatud sisaldus tootes» antud piirsisaldust; 

5) Selle juuksevärvi koostisaine vabasid aluseid ja soolasid on lubatud kasutada, välja arvatud juhul, kui need on lisa 2 alusel keelatud. 

*- tärniga tähistatud nimetused on ainete rahvusvahelised mittekaubanduslikud nimetused ja on avaldatud väljaandes „Computer print-out 1975. International 
Non-proprietary Names (INN) for farmaceutical products. Lists 1–33 of proposed INN“, WHO, Geneva, August 1975.  

II osa. KOSMEETIKATOODETES ÜKSNES PIIRANGUTEGA AJUT ISEKS KASUTAMISEKS LUBATUD KOOSTISAINED  

  

  Jrk nr CASi nr; 
värvaine indeks 

või kood CI 

CASi nr; värvaine indeks või 
kood CI 

Kasutuse tingimused ja piirangud Märgistusel antav teave  Lubatud 
kasutada 
kuni 

Lubatud 
kasutusala  

Maksimaalselt 
lubatud 
sisaldus 
tootes  

Muud piirangud ja 
nõuded 



1–2 [Kehtetud – RTL 2008, 18, 268 – jõust. 18.06.2008] 
  3  CAS: 610-81-1  4-amino-3-nitrofenool ja 

selle soolad  
1. Oksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks  

2. 
Mitteoksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks 

1. 3,0%  

  

2. 3,0% 

1. ja 2. 
Kasutamisel koos 
vesinikperoksiidiga 
ei tohi sisaldus 
ületada 1,5%.  

1. ja 2.   Juuksevärvid võivad põhjustada 
tõsiseid allergilisi reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole 
ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. 

«Musta hennaga» tehtud ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid reaktsioone; 
– kui Teil on varem «musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid 
reaktsioone. 

31.12.2010 

  4  CAS: 582-17-2  2,7-naftaleendiool ja selle 
soolad  

Oksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks  

1,0%  Kasutamisel koos 
vesinikperoksiidiga 
ei tohi sisaldus 
ületada 0,5%.  

   Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid 
allergilisi reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole 
ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. 

«Musta hennaga» tehtud ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi pärast juuste värvimist 

31.12.2010 



esinenud mingeid reaktsioone; 
– kui Teil on varem «musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid 
reaktsioone. 

  5  CAS: 591-27-5  m-aminofenool 
ja selle soolad  

Oksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks  

2,0%  Kasutamisel koos 
vesinikperoksiidiga 
ei tohi sisaldus 
ületada 1,0%.  

  Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid 
allergilisi reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole 
ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. 

«Musta hennaga» tehtud ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid reaktsioone; 
– kui Teil on varem «musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid 
reaktsioone. 

31.12.2010 

  6  CAS: 84540-
47-6  

2,6-divesinik-3,4-
dimetüülpüridiin ja selle 
soolad  

Oksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks  

2,0%  Kasutamisel koos 
vesinikperoksiidiga 
ei tohi sisaldus 
ületada 1,0%.  

  Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid 
allergilisi reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole 
ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. 

«Musta hennaga» tehtud ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 

31.12.2010 



– kui Teie näol on lööve või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid reaktsioone; 
– kui Teil on varem «musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid 
reaktsioone. 

7 [Kehtetu – RTL 2009, 86, 1252 – jõust. 15.05.2010]           
8 [Kehtetu – RTL 2008, 18, 268 – jõust. 18.06.2008] 
9 [Kehtetu – RTL 2009, 86, 1252 – jõust. 15.05.2010]           
  10  CAS: 100418-

33-5  
Hüdroksüetüül-2-nitro-p-
toluidiin ja selle soolad  

1. Oksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks  

2. 
Mitteoksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks 

1. 2,0%  

  

2. 1,0% 

1. ja 2. 
Kasutamisel koos 
vesinikperoksiidiga 
ei tohi sisaldus 
ületada 1,0%.  

1.  

 Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid 
allergilisi reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole 
ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. 

«Musta hennaga» tehtud ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid reaktsioone; 
– kui Teil on varem «musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid 
reaktsioone. 

31.12.2011 

  11  CAS: 99610-
72-7  

2-
hüdroksüetüülpikramiinhape 
ja selle soolad  

1. Oksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks  

2. 

1. 3,0%  

  

2. 2,0%   

1. ja 2. 
Kasutamisel koos 
vesinikperoksiidiga 
ei tohi sisaldus 
ületada 1,5%.  

1.  

 Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid 

31.12.2010 



Mitteoksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks 

allergilisi reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole 
ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. 

«Musta hennaga» tehtud ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid reaktsioone; 
– kui Teil on varem «musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid 
reaktsioone. 

  12  CAS: 150-75-4  p-metüülaminofenool ja selle 
soolad  

Oksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks  

3,0%  Kasutamisel koos 
vesinikperoksiidiga 
ei tohi sisaldus 
ületada 1,5%.  

  Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid 
allergilisi reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole 
ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. 

«Musta hennaga» tehtud ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid reaktsioone; 
– kui Teil on varem «musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid 
reaktsioone. 

31.12.2010 

13 [Kehtetu – RTL 2008, 18, 268 – jõust. 18.06.2008] 



14 [Kehtetu – RTL 2009, 86, 1252 – jõust. 15.05.2010]            
15 [Kehtetu – RTL 2008, 18, 268 – jõust. 18.06.2008] 
  16  CAS: 104516-

93-0  
HC-sinine nr 12 ja selle 
soolad  

1. Oksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks  

2. 
Mitteoksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks 

1. 1,5%  

  

2. 1,5% 

1. ja 2. 
Kasutamisel koos 
vesinikperoksiidiga 
ei tohi sisaldus 
ületada 0,75%.  

1.  

 Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid 
allergilisi reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole 
ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. 

«Musta hennaga» tehtud ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid reaktsioone; 
– kui Teil on varem «musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid 
reaktsioone. 

31.12.2010 

18 [Kehtetu – RTL 2009, 86, 1252 – jõust. 15.05.2010]           
  19  CAS: 61693-

42-3  
3-amino-2,4-diklorofenool ja 
selle soolad  

Oksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks  

2,0%  Kasutamisel koos 
vesinikperoksiidiga 
ei tohi sisaldus 
ületada 1,0%.  

  Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid 
allergilisi reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole 
ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. 

«Musta hennaga» tehtud ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 

31.12.2010 



– kui Teie näol on lööve või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid reaktsioone; 
– kui Teil on varem «musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid 
reaktsioone. 

  20  CAS: 89-25-8  Fenüülmetüülpürasoloon ja 
selle soolad  

Oksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks  

0,5%  Kasutamisel koos 
vesinikperoksiidiga 
ei tohi sisaldus 
ületada 0,25%.  

   Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid 
allergilisi reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole 
ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. 

«Musta hennaga» tehtud ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid reaktsioone; 
– kui Teil on varem «musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid 
reaktsioone. 

31.12.2010 

  21  CAS: 55302-
96-0  

2-metüül-5-
hüdroksüetüülaminofenool  

Oksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks  

2,0%  Kasutamisel koos 
vesinikperoksiidiga 
ei tohi sisaldus 
ületada 1,0%.  

  Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid 
allergilisi reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole 
ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. 

«Musta hennaga» tehtud ajutised tätoveeringud 

31.12.2010 



võivad suurendada allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid reaktsioone; 
– kui Teil on varem «musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid 
reaktsioone. 

  22  CAS: 26021-
57-8  

Hüdroksübensomorfoliin ja 
selle soolad  

Oksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks  

2,0%  Kasutamisel koos 
vesinikperoksiidiga 
ei tohi sisaldus 
ületada 1,0%.  

  Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid 
allergilisi reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole 
ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. 

«Musta hennaga» tehtud ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid reaktsioone; 
– kui Teil on varem «musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid 
reaktsioone. 

31.12.2010 

24 [Kehtetu – RTL 2009, 86, 1252 – jõust. 15.05.2010]            
  25  CAS: 85679-

78-3  
2,6-dimetoksü-3,5-
püridiindiamiin ja selle 
soolad  

Oksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks  

0,5%  Kasutamisel koos 
vesinikperoksiidiga 
ei tohi sisaldus 
ületada 0,25%.  

  Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid 
allergilisi reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole 

31.12.2010 



ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. 

«Musta hennaga» tehtud ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid reaktsioone; 
– kui Teil on varem «musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid 
reaktsioone. 

26  [Kehtetu – RTL 2010, 21, 381 – jõust. 1.12.2010]           
  27  CAS: 82576-

75-8  
HC-violett nr 1 ja selle 
soolad  

1. Oksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks  

2. 
Mitteoksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks 

1. 0,5%  

  

2. 0,5%   

1. ja 2. 
Kasutamisel koos 
vesinikperoksiidiga 
ei tohi sisaldus 
ületada 0,25%.  

 1. ja 2.  

 Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid 
allergilisi reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole 
ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. 

«Musta hennaga» tehtud ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid reaktsioone; 
– kui Teil on varem «musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid 
reaktsioone. 

31.12.2010 

28 [Kehtetu – RTL 2009, 86, 1252 – jõust. 5.05.2010] 



29 [Kehtetu – RTL 2010, 21, 381 – jõust. 1.12.2010] 
30 [Kehtetu – RTL 2008, 18, 268 – jõust. 18.06.2008] 
  31  CAS: 29705-

39-3  
HC-punane nr 13 ja selle 
soolad  

1. Oksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks  

2. 
Mitteoksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks 

1. 2,5%  

  

2. 2,5% 

1. ja 2. 
Kasutamisel koos 
vesinikperoksiidiga 
ei tohi sisaldus 
ületada 1,25%.  

 1.  

 Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid 
allergilisi reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole 
ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. 

«Musta hennaga» tehtud ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid reaktsioone; 
– kui Teil on varem «musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid 
reaktsioone. 

31.12.2010 

  32  CAS: 83-56-7  1,5-naftaleendiool ja selle 
soolad  

Oksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks  

1,0%  Kasutamisel koos 
vesinikperoksiidiga 
ei tohi sisaldus 
ületada 0,5%.  

   Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid 
allergilisi reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole 
ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. 

«Musta hennaga» tehtud ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 

31.12.2010 



– kui Teie näol on lööve või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid reaktsioone; 
– kui Teil on varem «musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid 
reaktsioone. 

  33  CAS: 128729-
30-6  

Hüdroksüpropüül-bis(N-
hüdroksüetüül- p-
fenüleendiamiin ja selle 
soolad  

Oksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks  

3,0%  Kasutamisel koos 
vesinikperoksiidiga 
ei tohi sisaldus 
ületada 1,5%.  

  Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid 
allergilisi reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole 
ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. 

«Musta hennaga» tehtud ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid reaktsioone; 
– kui Teil on varem «musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid 
reaktsioone. 

31.12.2010 

  34  CAS: 95-55-6  o-aminofenool ja selle 
soolad  

Oksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks  

2,0%  Kasutamisel koos 
vesinikperoksiidiga 
ei tohi sisaldus 
ületada 1,0%.  

   Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid 
allergilisi reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole 
ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. 

«Musta hennaga» tehtud ajutised tätoveeringud 

31.12.2010 



võivad suurendada allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid reaktsioone; 
– kui Teil on varem «musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid 
reaktsioone. 

  35  CAS: 2835-95-
2  

4-amino-2-hüdroksütolueen 
ja selle soolad  

Oksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks  

3,0%  Kasutamisel koos 
vesinikperoksiidiga 
ei tohi sisaldus 
ületada 1,5%.  

   Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid 
allergilisi reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole 
ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. 

«Musta hennaga» tehtud ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid reaktsioone; 
– kui Teil on varem «musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid 
reaktsioone. 

31.12.2010 

  36  CAS: 70643-
19-5  

2,4-diaminofenoksüetanool  Oksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks  

4,0%  Kasutamisel koos 
vesinikperoksiidiga 
ei tohi sisaldus 
ületada 2,0%.  

   Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid 
allergilisi reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole 
ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. 

31.12.2010 



«Musta hennaga» tehtud ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid reaktsioone; 
– kui Teil on varem «musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid 
reaktsioone. 

  37  CAS: 608-25-3  2-metüülresortsinool ja selle 
soolad  

Oksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks  

2,0%  Kasutamisel koos 
vesinikperoksiidiga 
ei tohi sisaldus 
ületada 1,0%.  

   Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid 
allergilisi reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole 
ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. 

«Musta hennaga» tehtud ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid reaktsioone; 
– kui Teil on varem «musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid 
reaktsioone. 

31.12.2010 

  38  CAS: 2835-99-
6  

4-amino-m-kresool ja selle 
soolad  

Oksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks  

3,0%  Kasutamisel koos 
vesinikperoksiidiga 
ei tohi sisaldus 
ületada 1,5%.  

   Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid 
allergilisi reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole 

31.12.2010 



ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. 

«Musta hennaga» tehtud ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid reaktsioone; 
– kui Teil on varem «musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid 
reaktsioone. 

  39  CAS: 83763-
47-7  

2-amino-4-
hüdroksüetüülaminoanisool 
ja selle soolad  

Oksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks  

3,0%  Kasutamisel koos 
vesinikperoksiidiga 
ei tohi sisaldus 
ületada 1,5%.  

   Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid 
allergilisi reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole 
ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. 

«Musta hennaga» tehtud ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid reaktsioone; 
– kui Teil on varem «musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid 
reaktsioone. 

31.12.2010 

41 [Kehtetu – RTL 2008, 18, 268 – jõust. 18.06.2008] 
43 [Kehtetu – RTL 2008, 18, 268 – jõust. 18.06.2008] 
  44  CAS: 81329-

90-0  
Hüdroksüetüül-3,4-
metüleendioksüaniliin ja 
selle soolad  

Oksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks  

3,0%  Kasutamisel koos 
vesinikperoksiidiga 
ei tohi sisaldus    Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid 

31.12.2010 



ületada 1,5%.  allergilisi reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole 
ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. 

«Musta hennaga» tehtud ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid reaktsioone; 
– kui Teil on varem «musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid 
reaktsioone. 

45–46 [Kehtetud – RTL 2008, 18, 268 – jõust. 18.06.2008] 
47 [Kehtetu – RTL 2009, 86, 1252 – jõust. 15.05.2010] 
  48  CAS: 65235-

31-6  
3-nitro-p-
hüdroksüetüülaminofenool 
ja selle soolad  

1. Oksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks  

2. 
Mitteoksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks 

1. 6,0% 

  

 2. 6,0% 

1. ja 2. 
Kasutamisel koos 
vesinikperoksiidiga 
ei tohi sisaldus 
ületada 3,0%.  

  1. ja 2.  

 Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid 
allergilisi reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole 
ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. 

«Musta hennaga» tehtud ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid reaktsioone; 

31.12.2010 



– kui Teil on varem «musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid 
reaktsioone. 

  49  CAS: 27080-
42-8  

4-
nitrofenüülaminoetüüluurea 
ja selle soolad  

1. Oksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks  

2. 
Mitteoksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks 

1. 0,5%  

  

2. 0,5% 

1. ja 2. 
Kasutamisel koos 
vesinikperoksiidiga 
ei tohi sisaldus 
ületada 0,25%.  

 1.  

 Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid 
allergilisi reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole 
ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. 

«Musta hennaga» tehtud ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid reaktsioone; 
– kui Teil on varem «musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid 
reaktsioone. 

31.12.2010 

  50  CAS: 95576-
89-9 + 95576-
92-4  

HC-punane nr 10 + HC-
punane nr 11 ja nende 
soolad  

1. Oksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks  

2. 
Mitteoksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks 

1. 2,0%  

  

2. 1,0% 

1. ja 2. 
Kasutamisel koos 
vesinikperoksiidiga 
ei tohi sisaldus 
ületada 1,0%.  

 1.  

 Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid 
allergilisi reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole 
ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. 

«Musta hennaga» tehtud ajutised tätoveeringud 

31.12.2011 



võivad suurendada allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid reaktsioone; 
– kui Teil on varem «musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid 
reaktsioone. 

51-54 [Kehtetud – RTL 2008, 18, 268 – jõust. 18.06.2008] 
  55  CAS: 131657-

78-8  
2-kloro-6-etüülamino-4-
nitrofenool ja selle soolad  

Oksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks  

  

3,0 % 

  

  

Kasutamisel koos 
vesinikperoksiidiga 
ei tohi sisaldus 
ületada 1,5%.  

 1.  

 Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid 
allergilisi reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole 
ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. 

«Musta hennaga» tehtud ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid reaktsioone; 
– kui Teil on varem «musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid 
reaktsioone. 

31.12.2010 

  56  CAS: 6358-09-
4  

2-amino-6-kloro-4-
nitrofenool ja selle soolad  

1. Oksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks  

2. 

1. 2,0%  

  

1. ja 2. 
Kasutamisel koos 
vesinikperoksiidiga 
ei tohi sisaldus 
ületada 1,0%.  

  1. ja 2.  

 Juuksevärvid võivad põhjustada tõsiseid 

31.12.2010 



Mitteoksüdeeriv 
värvaine juuste 
värvimiseks 

2. 2,0% allergilisi reaktsioone.  

Lugege juhend läbi ja järgige seda. Toode ei ole 
ette nähtud kasutamiseks alla 16aastastel lastel. 

«Musta hennaga» tehtud ajutised tätoveeringud 
võivad suurendada allergia tekkimise riski.  

Ärge värvige juukseid: 
– kui Teie näol on lööve või kui Teie peanahk on 
tundlik, ärritatud või kahjustatud; 
– kui Teil on kunagi pärast juuste värvimist 
esinenud mingeid reaktsioone; 
– kui Teil on varem «musta hennaga» tehtud 
ajutise tätoveeringu järgselt esinenud mingeid 
reaktsioone. 
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