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IFRA Osvedčenie o zhode 

Vonný olej, čokoláda 
Kód produktu: VO001 

INCI: Parfum/ Fragrance 
 

Potvrdzujeme, že vyššie uvedený výrobok je v súlade s normami Kódexu 
Medzinárodného združenia pre vonné látky IFRA (48. novela z r.2015) , za 
predpokladu, že sa používa v nasledujúcich triedach s maximálnou úrovňou 
koncentrácie: 

Triedy IFRA (viď Príloha) Maximálna miera použitia (%) 
Trieda 1.A 0 
Trieda 1.B 0 
Trieda 2 3,8 

Trieda 3.A 15,4 
Trieda 3.B 15,4 
Trieda 3.C 15,4 
Trieda 3.D 15,4 
Trieda 4.A 46,3 
Trieda 4.B 46,3 
Trieda 4.C 46,3 
Trieda 4.D 46,3 

Trieda 5 24,3 
Trieda 6 0 

Trieda 7.A 7,8 
Trieda 7.B 7,8 
Trieda 8.A 3,4 
Trieda 8.B 3,4 
Trieda 9.A 8,6 
Trieda 9.B 8,6 
Trieda 9.C 8,6 

Trieda 10.A 4,3 
Trieda 10.B 4,3 
Trieda 11.A bez obmedzení 
Trieda 11.B bez obmedzení 

 

Pre použitie materiálu do produktov mimo uvedených tried, príp. vo vyšších 
koncentrovaných množstvách je potrebné opätovné zhodnotenie.  
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Hodnotenie jednotlivých zložiek vône sa vykonáva podľa bezpečnostných noriem 
uvedených v príslušnej časti Kódexu IFRA. 

Je konečnou zodpovednosťou zákazníka, aby zaistil bezpečnosť konečného výrobku 
(obsahujúceho túto vôňu) ďalšími testami, ak je to potrebné.  

Príloha: Definície IFRA tried 

Typy produktov IFRA Trieda 
Hračky, všetky druhy produktov na pery (tuhé a tekuté rúže, balzamy, bezfarebné 
alebo farebné, vosky na pery, atď.)  IFRA Trieda 1.A  

Vosky na mechanické odstraňovanie chĺpkov IFRA Trieda 1.B  
Všetky druhy deodorantov a antiperspirantov (sprej, roll-on, tyčinka, do podpazušia alebo 
telové, atď.), parfumované náramky IFRA Trieda 2  

Tekuté produkty po holení s obsahom alkoholu (rada výrobkov EdT) IFRA Trieda 3.A  

Tekuté produkty po holení s obsahom alkoholu (jemné vône) IFRA Trieda 3.B  
Všetky typy produktov na oči (očné tiene, riasenky, očné linky, očný make-up), vrátane 
starostlivosti o oči, pánske krémy na tvár a balzamy, telové krémy, pleťové vody, oleje, farba na 
telo pre deti 

IFRA Trieda 3.C  

Tampóny IFRA Trieda 3.D  
Tekuté produkty určené na neoholenú pleť (rada výrobkov EdT), zložky parfumových súprav, 
voňavé vankúšiky, fóliové obaly, voňavé pásky IFRA Trieda 4.A  

Tekuté produkty určené na neoholenú pleť (jemné vône) IFRA Trieda 4.B  
Všetky typy produktov na úpravu vlasov a vlasových sprejov (pumpičkové, aerosólové spreje, 
atď.)telové krémy, oleje, všetky druhy pleťových vôd (vrátane krémov pre deti, detských 
pleťových vôd a olejov), vonné zložky kozmetických setov, produkty starostlivosti o nohy, 
deodoranty na vlasy, farby na telo pre dospelých 

IFRA Trieda 4.C  

Parfumované krémy IFRA Trieda 4.D  
Dámske krémy na tvár, make-up na tvár, dezinfekčné prostriedky na ruky, masky na tvár, 
detský púder, trvalá a iné vlasové chemické ošetrenie (napr. relaxátory), ale nie farby na vlasy, 
utierky a iné tkanivá na tvár, krk, ruky, telo 

IFRA Trieda 5  

Ústna voda vrátane ústnych sprejov, zubná pasta IFRA Trieda 6  

Intímne utierky, detské utierky IFRA Trieda 7.A  

Repelenty proti hmyzu určené na aplikáciu na pokožku IFRA Trieda 7.B  
Všetky druhy odlíčovačov make-upu (okrem čistiacich prostriedkov na tvár), všetky druhy 
prostriedkov na úpravu vlasov, okrem sprejových (peny, gély, kondicionéry, atď.), starostlivosť 
o nechty, všetky prášky a masti (vrátane detských púdrov a mastí 

IFRA Trieda 8.A  

Farby na vlasy IFRA Trieda 8.B  
Kondicionéry (oplachovacie), tekuté mydlo, všetky druhy šampónov (vrátane šampónov pre 
deti), všetky druhy čistiacich prostriedkov na tvár (umývacie prostriedky, gély, pílingy, atď.), 
všetky druhy holiacich krémov (tyčinky, gély, peny, atď.), depilátory (okrem voskov na 
mechanické odstránenie chĺpkov), všetky druhy telových mydiel (vrátane mydiel pre deti) 
a sprchových gélov, toaletné mydlo, všetky druhy gélov na holenie, peny, gély do kúpeľa, soli, 
oleje a ďalšie produkty pridávané do kúpeľa 

IFRA Trieda 9.A  

Ženská hygiena – tampóny, vložky, toaletný papier, pšeničné vankúšiky na zmiernenie bolesti IFRA Trieda 9.B  
Tkaniny a obrúsky na pleť, papierové utierky, iné aerosóly (vrátane sprejových osviežovačov 
vzduchu, ale nie deodorantov/antiperspirantov, sprejov na úpravu vlasov a sprejov určených 
pre zvieratá) 

IFRA Trieda 9.C  

Všetky druhy čistiacich prostriedkov na ručné umývanie vrátane koncentrátov, aviváže 
a tkanivové zmäkčovadlá všetkých druhov, ďalšie čistiace prostriedky pre domácnosť (čistiace 
prostriedky na textílie, mäkké povrchy, koberce, atď.), všetky druhy čistiacich prostriedkov na 
pranie v práčke (práškové a tekuté prachy na pranie, tablety, atď.) vrátane bielidiel na bielizeň 
a koncentrátov, prostriedky na umývanie riadu vrátane koncentrátov, čistiace prostriedky na 
tvrdé povrchy všetkých druhov (čistiace prostriedky na kúpeľňu a kuchynské linky, laky na 
nábytok, atď.), šampóny pre zvieratá, sady na suché čistenie 

IFRA Trieda 10.A  
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Plienky, toaletné utierky na sedadlá  IFRA Trieda 10.B  
Všetky druhy kozmetických produktov, ktoré neprichádzajú do kontaktu s pokožkou vrátane 
sviečok, osviežovače vzduchu a všetky druhy vonných (koncentrované aerosólové osviežovače, 
zásuvky, tuhé substráty, membránové, elektrické, atď.) okrem aerosólových produktov, systémy 
na rozvádzanie vzduchu, kvapalné náplne pre osviežovače vzduchu (kazetové systémy), 
insekticídy (špirála proti komárom, papier, elektrické, na oblečenie, atď.) okrem aerosólov, 
systém na dodávanie vône s použitím technológie suchého vzduchu, ktorá vôňu uvoľňuje bez 
rozprašovačov, aerosólov alebo vyhrievaných olejov, kryštály osviežujúce vzduch, toaletné 
bloky, vonné tyčinky, kadidlo, pracie prostriedky iba do práčky, plastové výrobky (okrem 
hračiek), vonné krúžky do lámp, vonné vankúšiky, oleje, nátery, podlahový vosk 

IFRA Trieda 11.A  

Všetky druhy kozmetických produktov, ktoré prichádzajú s pokožkou do kontaktu náhodne, 
vrátane: Pot pourri (zmes sušených kvetov a kôry, na parfumovanie priestoru), vonné vrecká, 
náhradné tekuté náplne do osviežovačov vzduchu (okrem kazetových systémov), aromatické 
difúzery, prostriedky na čistenie obuvi, deodorizátori, ktoré nie sú určené na styk s pokožkou 
(napr. na sušenie tkanín, kobercové prášky), čistiace prostriedky a deodoranty do umývačky 
riadu, Scratch and Sniff – voňavé nálepky, podstielka pre mačky, spreje pre zvieratá (všetky 
typy), ošetrené textílie (napr. škrobové spreje, textílie ošetrené vonnými látkami po umývaní, 
deodorizéri na textílie a tkaniny, pančuchy s obsahom hydratačných látok), odorovaná 
destilovaná voda (ktorá sa môže použiť napríklad do parných žehličiek), infúzne, zdravotné 
ponožky (hydratačné, napr. s aloe vera) 

IFRA Trieda 11.B  

 

Vyššie uvedené údaje a skutočnosti sú prevzaté z atestu dodaného výrobcom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhotovené: 28.05.2020  


