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b) O conteúdo nominal no momento do acondicionamento, 
indicado em peso ou em volume, excepto para as embalagens 
que contenham menos de  5 g ou menos de  5 ml, para as 
amostras gratuitas e para as doses individuais; no que respeita 
às pré-embalagens geralmente comercializadas por conjunto 
de unidades e para as quais a indicação do peso ou do volume 
não seja relevante, o conteúdo pode não ser indicado, desde 
que o número de unidades seja referido na embalagem. Esta 
informação não é necessária se o número de unidades for 
fácil de determinar do exterior ou se o produto só for comer
cializado habitualmente por unidade;

c) A data até à qual o produto cosmético, armazenado em con
dições adequadas, continua a desempenhar a sua função ini
cial e, em especial, se mantém conforme com o disposto no 
artigo 3.o («data de durabilidade mínima»).

A própria data ou a indicação do sítio onde figura na emba
lagem é precedida do símbolo constante do ponto  3 do 
anexo VII ou da expressão: «A utilizar de preferência antes do 
final de…».

A data de durabilidade mínima deve ser claramente mencio
nada e ser composta pelo mês e o ano ou pelo dia, o mês e o 
ano, por esta ordem. Se necessário, essas indicações são com
pletadas pela indicação das condições cuja observância per
mite assegurar a durabilidade indicada.

Não é obrigatória a indicação da data de durabilidade mínima 
nos produtos cosméticos cuja durabilidade mínima exceda 
30 meses. Estes produtos devem indicar o período durante o 
qual o produto cosmético é seguro após a abertura e pode ser 
utilizado sem causar danos ao consumidor. Esta informação 
é indicada, excepto se o conceito de durabilidade após a aber
tura não for relevante, pelo símbolo constante do ponto 2 do 
anexo VII, seguido do período de utilização (em meses e/ou 
anos);

d) As precauções especiais de utilização, pelo menos as indica
das nos anexos  III a  VI, e eventuais indicações sobre cuida
dos especiais a tomar em relação aos produtos cosméticos 
para utilização profissional;

e) O número de lote de fabrico ou a referência que permita 
identificar o produto cosmético. Em caso de impossibilidade 
prática devido às dimensões reduzidas dos produtos cosmé
ticos, esta informação pode figurar apenas na embalagem;

f) A função do produto cosmético, salvo se esta decorrer clara
mente da respectiva apresentação;

g) Uma lista de ingredientes. Esta informação pode figurar ape
nas na embalagem. A lista deve ser precedida do termo
«ingredientes».

Para efeitos do presente artigo, um «ingrediente» significa 
qualquer substância ou mistura utilizadas intencionalmente 
durante o processo de fabrico do produto cosmético. No 
entanto, não são considerados ingredientes:

i) as impurezas existentes nas matérias-primas utilizadas,

ii) as substâncias técnicas subsidiárias usadas na mistura 
mas não presentes no produto final.

Os compostos odoríficos e aromáticos e as respectivas 
matérias-primas são referidos pelos termos «parfum» ou
«aroma». Além disso, a presença de substâncias cuja menção 
seja obrigatória ao abrigo da coluna «outras» do anexo  III é 
indicada na lista de ingredientes para além dos termos «par
fum» ou «aroma».

A lista de ingredientes deve ser estabelecida por ordem 
decrescente do peso dos ingredientes no momento da sua 
incorporação no produto cosmético. Os ingredientes cuja 
concentração seja inferior a  1 % podem ser mencionados, 
sem ordem especial, depois daqueles cuja concentração seja 
superior a 1 %.

Todos os ingredientes contidos sob a forma de nanomateri
ais devem ser claramente indicados na lista de ingredientes. 
A palavra «nano» entre parêntesis deve figurar a seguir aos 
nomes destes ingredientes.

Os corantes, com excepção dos corantes destinados à colo
ração capilar, podem ser mencionados, sem ordem especial, 
depois dos outros ingredientes cosméticos. No que se refere 
aos produtos cosméticos decorativos comercializados em 
diversos tons, podem ser mencionados todos os corantes uti
lizados nessa gama, com excepção dos corantes utilizados em 
coloração capilar, na condição de se acrescentarem os termos
«pode conter» ou o símbolo «+/-». Se for esse o caso, é usada 
a nomenclatura CI (Colour Index).

2. Sempre que, por motivos de ordem prática, não seja possí
vel incluir na rotulagem as informações referidas nas alíneas  d) 
e g) do n.o 1 nos termos aí previstos, aplica-se o seguinte: 

— essas informações devem figurar num folheto informativo, 
no rótulo, numa cinta, num dístico ou num cartão incluídos 
ou que acompanhem o produto; 

— salvo impossibilidade, essas informações devem ser referidas 
através de indicações abreviadas ou do símbolo constante do 
ponto 1 do anexo VII, que devem constar do recipiente ou da 
embalagem, no que se refere às informações referidas na alí
nea  d) do n.o  1, e da embalagem, no que se refere às infor
mações referidas na alínea g) do n.o 1.

3. No caso dos sabonetes, das pérolas para banho e de outros 
produtos de pequena dimensão, sempre que não seja possível, por 
motivos de ordem prática, incluir as indicações referidas na alí
nea g) do n.o 1 no rótulo, numa cinta, num dístico ou num cartão 
ou num folheto informativo incluído, essas indicações devem 
figurar num letreiro junto do expositor onde o produto se encon
tra à venda.
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