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Anmälan, bedömning och märkning av kosmetiska 
produkter  

Kosmetikaförordningen omfattar alla aktörer som verkar på den europeiska 

kosmetikamarknaden och innehåller detaljerade regler om produktmärkning, 

säkerhetsbedömning och dokumentationskrav. Många upplever att lagstiftningen ger 

upphov till fler frågor än svar.  

KTF Utbildning anordnar därför en informativ och intressant halvdagsutbildning som 

innehåller en genomgång av kosmetikaförordningens uppbyggnad och innehåll. 

Särskilt fokus läggs på nedanstående punkter:  

• Dokumentationskrav 

• Produktanmälan 

• Ansvarsfördelning 

• Säkerhetsbedömning 

• Produktmärkning 

Denna halvdagsutbildning kan med fördel kombineras med halvdagsutbildningen om 

god tillverkningssed (GMP) för kosmetiska produkter enligt ISO 22716 som ges på 

eftermiddagen.  

Utbildningen vänder sig till tillverkare, importörer, distributörer, återförsäljare, 

underleverantörer och andra intressenter som är relativt nya i kosmetikabranschen 

och vill veta vilka krav lagstiftningen ställer. Efter genomgången utbildning ska 

kursdeltagarna förstå vad som krävs för att uppfylla kosmetikalagstiftningens krav 

avseende produktinformation, säkerhetsbedömning och produktmärkning. 
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Utbildningsprogram 
 

Tid Innehåll 

09.00 – 09.15 Registrering och kaffe 

09.15 – 10.15 Kosmetikaförordningen – Uppbyggnad och innehåll 

Produktinformationsfil, produktanmälan och ansvarsfördelning 

Hanna Lassus 

10.15 – 10.30 Kaffepåfyllning 

10.30 – 11.30 Märkningsregler för och säkerhetsbedömning av kosmetiska produkter 
i enlighet med kosmetikaförordningen 

Hanna Lassus 

11.30 – 12.00 Senaste nytt från EU avseende märkning och marknadsföring av 
kosmetiska produkter 

Peter Jansson 

  

Viktig information 
Pris 
Halvdag: 975 SEK för medlemsföretag, 1200 SEK för övriga företag 
Priserna är angivna exkl moms. Utbildningsmaterial och kaffe ingår. 
 

Den som även vill gå eftermiddagsutbildningen om GMP för kosmetika måste 
fylla i två anmälningsformulär, ett för respektive utbildning, då ingår även lunch. 
Pris för både för- och eftermiddag: 1950 SEK för medlemsföretag, 2400 SEK för övriga 
företag. Priserna är angivna exkl moms.  
 
Vid anmälan före 20 mars ges 20% i rabatt på anmälningsavgiften.  

 
Tid & Plats 
Venus, Näringslivets Hus, Storgatan 19 (T-bana Östermalmstorg)  
Fredag 20 april kl. 9.00– 12.00  
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Föreläsare 
 

  
Hanna Lassus 
Expertkonsult kosmetika  
Dermatox 

Peter Jansson  
Sakkunnig  
KoHF 

Övrigt 
 
Anmälan sker via formuläret på ktfutbildning.se senast fredagen den 13 april 2018. 
Den som även vill gå eftermiddagsutbildningen om GMP för kosmetika måste fylla i 
två anmälningsformulär, ett för respektive utbildning.  
 
Anmälan är bindande. Vid återbud eller vid uteblivet deltagande debiteras full avgift. 
Det går bra att utse ersättare vid förhinder. 
 
Vid fulltecknad utbildning eller för få deltagare vid anmälningstidens slut förbehåller 
vi oss rätten att ställa in utbildningen resp. att få återkomma med nytt 
utbildningstillfälle. 
 
Frågor och funderingar mailas till ktfutbildning@ktf.se 
 
Mer information finns på www.ktfutbildning.se  

mailto:ktfutbildning@ktf.se
http://www.ktfutbildning.se/

