
KOZMETİK 
ÜRÜNLERİNDE 
GÜVENLİK VE KALİTE 



DENEME AŞAMASINDAKİ 
KOZMETİK ÜRÜNLERİ 
Kozmetik ürünleri, günlük yaşantımızın bir parçasıdır. Temizlik ve bakım açısından katkı sağlamalarının yanısıra 

görüntümüzü ve zindelik hissimizi de arttırırlar. Tüketicilerin, her çeşit uygulamaya yönelik geniş bir ürün 

yelpazesi arasından seçim yapma imkanı bulunmaktadır. Bugün, kozmetik ürünlerinin üretimi ve ticareti global bir 

pazar haline gelmiştir. Türkiye’ de ve Avrupa Birliği’nde kozmetik maddelere yönelik yasal yönetmelikler 

nedeniyle, müşterilerimize ürün test hizmetleri ve ruhsatlandırma süreçlerinin her türlü aşamasında destek 

sunmaktayız. 

Tüm kozmetik ürünleri açısından etkili, 

kararlı ve güvenli olmak son derece 

önemlidir. Buna ek olarak, yasa koyucu-

lar, tüketiciler ve ticaretle uğraşan kişiler, 

hammaddeler ve ürünlere yönelik daha 

yüksek standartlar belirlemektedirler. 

SGS, her açıdan ürün kalitesi sağlamak 

üzere kozmetik ürün üreticilerine, distri-

bütörlerine ve tedarikçilerine destekleyici 

hizmetler sağlamaktadır. Laboratuarımız, 

kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik ve biyo-

lojik sorunlar için özel çözümler 

sunmaktadır. 

Saç bakımı, saç şekillendirme, ağız ve 

diş bakımı, cilt ve vücut bakımı ve ayrıca 

makyaj olmak üzere pazar segmentlerine 

yönelik analiz ve testler, kabul görmüş 

uluslararası standartlara veya SGS  

tarafından geliştirilmiş olan metodlara 

göre yürütülmektedir. 

Deneyimi ve yetkinliği ile dünya lideri 

olan SGS’ ye ürün testlerinizde güvene-

bilirsiniz. 



İÇİNDE NE OLDUĞUNU BİLİN
ANALİZLER

Kozmetik ürünleri için müşterilerimize çeşitli testler ve analizler sunmaktayız. Tüm kozmetik ürün grupları için 

içeriğe, katkı maddelerine ve kirletici maddelere yönelik fizikokimyasal kalite testleri, analizler 

gerçekleştirmekteyiz. Analizler, yasal parametrelerle uyumu ve kozmetik maddelerin ürün spesifikasyonlarını kon-

trol etmeye yöneliktir. 

OLASI ANALİTİK PARAMETRELERİN SEÇİLMESİ

Parfüm Yağları: Alerjik parfümler, polisiklik ve nitromusk bileşenler, majantol

Sentez Kalıntıları ve Sınırlandırıcı Bileşenler: Organik halojen bileşenler, fitalatlar, 1.4-dioksan, formaldehit, PAH, benzol, toluen 

Koruyucu Maddeler: Parabenler, organik asitler, formaldehit, fenoksi etanol, sorbik asit, izotiyazolin

Kirletici Maddeler: Ağır metaller (örn nikel, kurşun, krom VI), pestisitler, nitrozaminler (örn. NDELA), kalıntı solventler, hayvansal 

maddeler, tehlikeli materyaller

Vitaminler: Pantenol, Q 10, tokoferol, retinol (ve türevleri) 

Kepek Önleyici Maddeler: Pirokton olamin, çinko pirition

Nemlendiriciler: Gliserin, sorbitol 

Deodorantlar: Alüminyum, klorohidrat, farnezol 

Özel Maddeler: Allantoin, bisabolol, flüorür, çinko oksit, titan dioksit, UV filtresi

Yağlar: Yağ asitler, yağ asit spektrumu, yağ bileşenler

Solventler: Etanol, isopropanol, aseton, glikol 

Sürfaktanlar: Anyonik, amfoterik, nanyonik ve katyonik sürfaktanlar



MİKROBİYOLOJİ 

Mikrobiyolojik kararlılık, kozmetik ürünleri 

için zorunlu bir kalite kriteridir.

SGS, kozmetik ürünlerinin üreticilerine 

her türlü mikrobiyolojik ve hijyenle ilgili 

sorularda destekleyici hizmetler 

sağlamaktadır.

HİZMETLERİMİZ

Mikrobiyal saflığının kontrol edilmesi

Proses suyu, hammaddeler ve   

 kozmetik ürünler

Toplam aerobik/anaerobik   

 mikroorganizma sayımı 

Patojenik mikroorganizmaların

 bulunmaması 

Bakteri endotoksinleri kontrolü 

Mikroorganizmaların tanımlanması 

Yeterli korumanın mevcut olup olmadığının 

kontrol edilmesi

Tekrarlı challange testleri 

Koruyucu maddelerin mikrobiyolojik

 etkinliği 

Kullanım testleri 

Hava, yüzey ve personel denetimi 

EN İNCE 

AYRINTIYA 

KADAR



TOKSİKOLOJİK TESTLER
Bitmiş ürünlerin güvenliğinin doğrulanmasi içi SGS tarafından toksisite testleri yapılmaktadır.

HİZMETLERİMİZ

In vitro testler

Hayvan ikamesi yöntemleri ve

sitotoksikoloji

OECD 431, in-vitro insan cildi modeli

HET CAM testi 

OECD 432, 3T3 NRU fototoksisite  

 analizi 

Canlılık testleri 

Çeşitli sitotoksik testler (RBC -   

 kırmızı kan hücresi testi dahil) 

Hücre işaretçilerinin tespiti

Yeniden yapılandırılmış epidermis

  üzerinde testler

Agros jel

In vivo testler

 Dermatolojik test

Tekrarlı Dermatolojik test 

Medikal kontrol altında in use testler

Fototoksisite

Fotosensitizasyon





ÜRÜN İLE İLGİLİ İDDİALARIN 
DOĞRULANMASI 
KOZMETİK PERFORMANS TESTLERİ

Saç bakım ürünleri tarafından sağlanan uzun süreli şekillendirme, besleme ve güçlendirme etkisi; cilt bakım 

ürünleri tarafından sağlanan nemlendirme ve kırışıklık azaltıcı etki: piyasada giderek daha da fazla sayıda ürün bu 

ve benzeri sonuçlar vaat ediyor. Bu nedenle bunların gerçekten etkili olduğuna dair bağımsız bir kuruluş onayı 

gün geçtikçe daha da önemli bir hal almaktadır. 

Fiziksel, in-vitro ve panel testleri, ürünlerin etkinliğini kanıtlamaktadır. Böylece, kozmetik uygulamalara yönelik 

laboratuarlarımızda, ürünlerin özelliklerini değerlendirmek üzere fiziksel analizler gerçekleştirilmektedir.Ayrıca, 

yaklaşık tüketici davranışının belirlenmesi amacıyla, gönüllülerin yardımıyla gerçekleştirilen panel testleriyle 

ürünler doğrudan test edilebilmektedir. 

Saçın ıslak ve kuru taranabilirliği 

Saçtaki hacim değişikliği 

Saçtaki yapım etkileri

Saç boyaları ve boya koruma   

 ürünlerinin UV direnci 

Saç boyaları ve boya koruma   

 ürünlerinin yıkama direnci 

Bukle koruma testi (saç    

 şekillendirme ürünlerinin hava   

 direncinin belirlenmesi) 

Kuaförlerde kafanın her iki yarısında  

 saç testi 

Kepek önleyici ürünlerin etkinliği 

Transepidermal su kaybının   

 ölçülmesi 

Antiinflamatuar etkilerin test   

 edilmesi

Cilt nemi kapsamının belirlenmesi

Cilt pürüzlülüğü testleri 

Gönüllüler üzerinde ürün   

 karşılaştırması testleri (hem   

 kozmetik formüller hem de tıraş   

 bıçağı, diş fırçası vs. gibi kişisel   

 hijyen ürünleri) 

Deodorantların etkinliğinin   

 belirlenmesi için koklama testi 

Çeşitli epikütan testleri 

Dirsek yıkama testi 

Cilt ve göz uyumluluğu testleri,   

 in-vitro toksikolojik çalışmalar

Çeşitli iklim koşullarında kararlılık ve  

 depolama testleri ve sonuçların ilgili  

 analitik, duyusal ve mikrobiyolojik   

 testlerle değerlendirilmesi 

Güneş koruma faktörü doğrulanması 

İddianın desteklenmesi 

Rutin testlere dahil edilen en sık kullanılan parametreler aşağıdaki gibidir:

SGS Süpervise Gözetme 

Etüd Kontrol Servisleri A.Ş.

Tüketici Ürünleri Bölümü

Bağlar Mah. Osmanpaşa Cad. No:95 

İş İstanbul Plaza E Girişi Güneşli 

34209 Istanbul / TÜRKİYE

Tel: (0212) 368 40 00

hardline.turkey@sgs.com

cts.turkey@sgs.com

SGS DÜNYANIN LİDER TEST, GÖZETİM,

DENETİM VE BELGELENDİRME 

KURULUŞUDUR.



WWW.SGS.COM.TR
WWW.SGS.COM
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