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Ulovlig omsetning av kosmetiske produkter 
 
Forbrukerrådet vil med dette informere Mattilsynet om omsetning av kosmetiske produkter som 
inneholder det CMR- klassifiserte konserveringsmiddelet Polyaminpopyl biguanide (PMBH). Stoffet er 
klassifisert som CMR2 og underlagt restriksjoner fra 1. januar 2015, se vedlagte utskrift fra Cosing 
databasen. Dette er stoffer med kreftfremkallende, arvestoffskadelige og/eller reproduksjonsskadelige 
egenskaper. SCCS har også vurdert stoffet og konkluderer i sin uttalelse av 18. juni 2014 med følgende: 
 
Taking into account the scientific data provided, SCCS is requested to give its opinion on 
the safety of Polyaminopropyl Biguanide (PHMB) when used as a preservative in cosmetics 
products up to a maximum concentration of 0.3%. 
 
On the basis of the data available, the SCCS concludes that Polyaminopropyl Biguanide 
(PHMB) is not safe for consumers when used as a preservative in all cosmetic products up 
to the maximum concentration of 0.3%. 
 
The safe use could be based on a lower use concentration and/or restrictions with regard to 
cosmetic products' categories. Dermal absorption studies on additional representative 
cosmetic formulations are needed.  
 
(http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_157.pdf) 
 
 
Forbrukerrådet vurderer på denne bakgrunn at produkter som inneholder stoffet PHMB er forbudt å 
omsette. Til tross for dette har vi ved stikkprøvekontroll funnet flere produkter for salg i norske butikker, 
apoteker og parfymerier som inneholder stoffet. Vi antar omfanget av produkter er bredere enn det vi fant 
i vår stikkprøve. Vi ber om at Mattilsynet griper inn og forbyr omsetningen, jf. kosmetikkloven § 16. 
 
Liste over produkter med PHMB funnet ved stikkprøvekontroll: 
 

L'oreal Eye & Lip express Make-up Remover 

Vichy Purete Thermale 

Vichy Purete Thermale 3 in 1 
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Garnier Micellar Cleansing Water 

La Roche- Posay Micellar Water 

La Roche-Posay Waterproof Eye Makeuo Remover 

L’Occitane Gentle Toner 

L’Occitane Milk Veil 

 
 
Vennlig hilsen 
FORBRUKERRÅDET 

 
Gunstein Instefjord       Toril Melander Stene 
Fagdirektør Handel           Juridisk direktør 
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