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We certify that the above compound is in compliance with the Standards of the 
INTERNATIONAL FRAGRANCE ASSOCIATION (IFRA - 50th amendment / published 06, 
2021), provided it is used in the following application(s) at a maximum concentration 
recommended: 
 
Βεβαιώνουμε ότι το παραπάνω προϊόν συμμορφώνεται με τους κανόνες της 49ης τροπολογίας των 
προτύπων της Διεθνούς Ένωσης Αρωμάτων ,IFRA, με την προϋπόθεση ότι  χρησιμοποιείται για τις ακόλουθες 
εφαρμογές έως και τη μέγιστη προτεινόμενη συγκέντρωση: 
 
 

IFRA 
Class(es) -
Κατηγορίες 

Product Type 
Τύπος Προϊόντος 

Maximum level of 
use (%) 

Μέγιστο όριο 
χρήσης (%) 

1 
Products applied to the lips 
Προϊόντα για τα χείλη  

0,000 

2 
Products applied to the axillae 
Προϊόντα για τη μασχάλη 

5,910 

3 
Products applied to the face/body using fingertips 
Προϊόντα που εφαρμόζονται στο πρόσωπο/σώμα 
χρησιμοποιώντας τα δάχτυλα 

2,200 

4 
Products related to fine fragrance 
Προϊόντα που σχετίζονται με αρώματα τύπου (fine fragrance) 

100,000 

5Α 

Body lotion products applied to the body using the hands 
(palms) primarily leave-on 
Προϊόντα που εφαρμόζονται στο σώμα χρησιμοποιώντας την 
παλάμη, κυρίως μη εκπλενόμενα 

27,400 

5Β 

Face moisturizer products applied to the face using the hands 
(palms), primarily leave-on 
Προϊόντα ενυδάτωσης προσώπου που εφαρμόζονται στο 
πρόσωπο χρησιμοποιώντας την παλάμη, κυρίως μη 
εκπλενόμενα 

3,010 

5C 

Hand cream products applied to the hands using the hands 
(palms) primarily leave-on 
Κρέμες για τα χέρια, που εφαρμόζονται με την παλάμη, κυρίως 
μη εκπλενόμενα. 

4,080 

5D 
Baby creams, baby oils and baby talc 
Κρέμα μωρού, λάδι και τάλκ 

1,020 

6 
Products with oral and lip exposure 
Προϊόντα με έκθεση στο στόμα και τα χείλη 

0,000 

7Α 
Rinse-off products applied to the hair with some hand contact 
Εκπλενόμενα προϊόντα για τα μαλλιά με μερική επαφή με τα 
χέρια 

3,600 

7Β 

 Leave-on products applied to the hair with some hand 
contact 
Μη εκπλενόμενα προϊόντα για τα μαλλιά με μερική επαφή με τα 
χέρια 

3,600 

8 
Products with significant anogenital exposure 
Προϊόντα με σημαντική αναγεννητική έκθεση 

1,020 

9 
Products with body and hand exposure, primarily rinse-off 
Προϊόντα με έκθεση στο σώμα και στα χέρια, κυρίως 
εκπλενόμενα 

12,900 

10Α 
Household care excluding aerosol products  
Προϊόντα οικιακής χρήσης εξαιρουμένων των αεροζόλ.  

12,900 
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10Β 
Household aerosol/spray products 
Προϊόντα οικιακής χρήσης αεροζόλ/σπρέι. 

35,460 

11Α 

Products with intended skin contact but minimal transfer of 
fragrance to skin from inert substrate without UV exposure   
Προϊόντα με προβλεπόμενη επαφή με το δέρμα αλλά ελάχιστη 
μεταφορά αρώματος  στο δέρμα από αδρανές υπόστρωμα 
χωρίς έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία 

1,020 

11Β 

Products with intended skin contact but minimal transfer 
offragrance to skin from inert substrate with potential UV 
exposure  
Προϊόντα με προβλεπόμενη επαφή με το δέρμα αλλά ελάχιστη 
μεταφορά αρώματος  στο δέρμα από αδρανές υπόστρωμα με 
πιθανή έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία 

1,020 

12 

Products not intended for direct skin contact, minimal or 
insignificant transfer to skin 
Προϊόντα που δεν προορίζονται για άμεση επαφή με το δέρμα, 
ελάχιστη ή ασήμαντη μεταφορά στο δέρμα 

100,000 

 
For other kinds of application or use at higher concentration levels, a new evaluation 

may be needed; please contact Gamma Aromatics. 
Για άλλου είδους εφαρμογή ή χρήση υψηλότερης  συγκέντρωσης, ίσως χρειαστεί μια νέα εκτίμηση. Παρακαλώ 

επικοινωνήστε με την Gamma Aromatics.  
 

The IFRA Standards regarding use restrictions are based on safety assessments by the Panel 
of Experts of the RESEARCH INSTITUTE FOR FRAGRANCE MATERIALS (RIFM) and are 

enforced by the IFRA Scientific Committee. 
Ta πρότυπα IFRA σχετικά με τους περιορισμούς χρήσης βασίζονται στις αξιολογήσεις ασφαλείας από την ομάδα 
των εμπειρογνωμόνων του ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (RIFM) και επιβάλλονται από την 

Επιστημονική Επιτροπή IFRA. 
 

Evaluation of individual Fragrance ingredients is made according to the safety standards 
contained in the relevant section of the IFRA Code of Practice. 

Η αξιολόγηση των μεμονωμένων αρωματικών συστατικών γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας 
που περιλαμβάνεται στο σχετικό τμήμα του Κώδικα Πρακτικής της IFRA 

 
It is the ultimate responsibility of our customer to ensure the safety of the final product 

(containing this fragrance) by further testing if need be. 
Η τελική ευθύνη για τη διασφάλιση της ασφάλειας του τελικού προϊόντος(που περιέχει αυτό το άρωμα)  είναι του πελάτη 

μας ο οποίος οφείλει να προβεί σε περαιτέρω δοκιμές εάν τι κρίνει απαραίτητο. 

Regulatory Affairs Department 

 

This is an electronic document and therefore requires no signature. 
Αυτό είναι ηλεκτρονικό έγγραφο και συνεπώς δεν απαιτεί υπογραφή. 


