
Sikkerhet, lovverk, merking og registrering 

av 

kroppspleieprodukter og eteriske oljer 
 

 

27. - 28. Oktober 2018, kl 10:00 (11) – 17:00 

 

 

Velkommen til denne unike, nyttige og informative kurshelgen, hvor vi vil gå i dybden 

på hva du trenger å vite når det gjelder sikkerhet, lovverk, merking og registrering av 

eteriske oljer, kosmetikk -og kroppspleieprodukter for salg. Du vil også lære hvordan 

du i praksis kan forholde deg til lovverket og hvordan du merker og registrer et 

produkt, og hva du trenger av informasjon for å kunne gjøre det.  

 
Sikkerhet   Trygghet  Lovverk  Registrering CPNP 

Kjemi    Klassifisering EU   Forbrukervern 

Kosmetikkloven  DIY   Database  Selge 

Mattilsynet   Merking  REACH regelverk You can do it! 

 

Kurset er for deg som:  

o Selv lager og omsetter naturkosmetikk og kroppspleieprodukter for salg, i stor 

eller liten skala.  

o Importerer, selger og videreformidler eteriske oljer. 

o Er terapeut, jobber med eteriske oljer og / eller lager produkter du bruker i din 

behandling. 

o Er terapeut og lager produkter du selger til dine kunder. 

 

Vi ønsker at kurset skal kunne oppdatere deg på det nødvendige lovverket, hjelpe deg 

å forstå det, og vite hva du trenger å gjøre for å følge det. Slik at du kan skape trygghet 

for dine kunder i ditt arbeid med -og salg av eteriske oljer og kroppspleieprodukter. 



Sikkerhet, lovverk, merking og registrering 

av 

kroppspleieprodukter og eteriske oljer 
Med utgangspunkt i enkle og konkrete eksempler, tar Una deg med på en vandring 

gjennom lovverket, slik at du lettere kan forstå det og sette det i en praktisk kontekst 

for det du jobber med. Vi vil se nærmere på:  

o Sikkerhet og merking av eteriske oljer.  

o Det europeiske REACH regelverket for merking av eteriske oljer (Eteriske oljer 

klassifiseres som kjemikalier).  

o Hvilke lover i Norge som gjelder for merking av eteriske oljer.  

o Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter; hvordan produkter skal 

merkes og registreres for salg i Norge.  

o Registrering av kroppspleieprodukter i det europeiske CPNP- registeret.  

o Vi vil snakke om kjemi, sikkerhet, trygghet, og mye mer. 

 
 
 
 

Praktiske opplysninger:  

Tid: Lørdag 27. Oktober kl 10:00 - 17:00 og Søndag 28. Oktober kl 11:00 – 17:00. Ca 

1 times lunsj begge dager. (Det er mulig å spise lunsj på Unity senteret). 

Sted: Dronningens Gate 23, 3.etasje, 0154 Oslo. (5 minutt å gå fra Jernbanetorget.)  

Pris: Kr 2500,- 10% rabatt til medlemmer av NNH og NLH.  Kurset kvalifiserer som 

faglig oppdatering for terapeutmedlemmer. Påmeldingen er bindende. 300 kr av 

kurskontigenten er et ikke-refunderbart påmeldingsdepositum. Faktura for kurset 

sendes på epost, og må være innbetalt ved kursstart. 

Et utfyllende kurshefte kan kjøpes av hovedlærer på kurset.. 

Påmelding / spørsmål: Epost til Viviann Alexandra Knutsen, 

romforro@gmail.com  eller telefon: 41542669.  

 

 

Hovedlærer: Una Iversen-Ottne er et gullfunn! Hun 

har bakgrunn som kjemiker, naturmedisinsk 

aromaterapeut og driver Aromainnsikt i Horten. Una er 

godt bevandret i aromaterapikjemien, har grundig 

kjennskap til gjeldene regelverk. Hun har selv erfaring 

med å registrere produkter for salg, og er opptatt av å 

formidle informasjon og bidra til trygghet og sikkerhet i 

produksjon og salg av kroppspleieprodukter og eteriske oljer. 

mailto:romforro@gmail.com

