استانداردهای محصوالت آر ی
ایش و بهداشت
DIN EN ISO10-11930:2013 Cosmetics - Microbiology - Evaluation of the
antimicrobial
 ارزیاب ضد میکروب-  میکروبیولوژی- مواد آرای یش
ASTM E640-2019-06 Standard Test Method for Preservatives in WaterContaining Cosmetics
روش تست استاندارد مواد نگهدارنده در مواد آرای یش حاوی آب
DIN EN 16521:2014-07
Cosmetics - Analytical methods - GC/MS method for the identification and assay
of 12 phthalates in cosmetic samples ready for analytical injection
 روش-  روش های تحلییل-  مواد آرای یشGC / MS  فتاالت در نمونه های12 برای شناساب و سنجش
آرای یش آماده تزریق
DIN EN ISO 16212 Cosmetics - Microbiology - Enumeration of yeast and mould
 شمارش مخمر و کپک-  میکروبیولوژی- مواد آرای یش
DIN EN ISO 11930 Cosmetics - Microbiology - Evaluation of the antimicrobial
protection of a cosmetic product
 ارزیاب میان حفاظت ضد میکروب یک محصول آرای یش-  میکروبیولوژی- لوازم آرای یش
NSF/ANSI 305: Personal Care Products Containing Organic Ingredients
محصوالت مراقبت شخیص شامل مواد آیل
NSF/ANSI 455-3: Cosmetics audit standard for cosmetics was facilitated by NSF
International to expand its public health mission to include safer personal care
items for consumers
 استاندارد ممیی لوازم آرای یش توسطNSF International جهت گسیش مأموریت بهداشت عمویم
خود جهت در نظر گرفت موارد مراقبت شخیص برای مرصف کنندگان

ISO/AWI 4973 Microbiology — Cosmetics — Quality control of culture media
described in Cosmetics Microbiology Standards
 کنیل کیفیت محیط کشت که در استانداردهای میکروبیولوژی لوازم-  لوازم آرای یش- میکروبیولوژی
آرای یش توصیف شده است
ISO 10130:2009 Cosmetics — Analytical methods — Nitrosamines: Detection and
determination of N-nitrosodiethanolamine (NDELA) in cosmetics by HPLC, postcolumn photolysis and derivatization
 تشخیص و تعیت: نییوزامت-  روش های تحلییل- لوازم آرای یش و بهداشتNnitrosodiethanolamine (NDELA)  در مواد آرای یش توسطHPLC فتولی پس از ستون و مشتقات،
ISO 11930:2019 Cosmetics — Microbiology — Evaluation of the antimicrobial
protection of a cosmetic product
 ارزیاب میان حفاظت ضد میکروب یک محصول آرای یش-  میکروبیولوژی- لوازم آرای یش
ISO 12787:2011 Cosmetics — Analytical methods — Validation criteria for
analytical results using chromatographic techniques
 معیارهای اعتبار سنج برای نتایج تحلییل با استفاده از تکنیک های-  روش های تحلییل- لوازم آرای یش
کروماتوگراف
ISO/TR 14735:2013 Cosmetics — Analytical methods — Nitrosamines: Technical
guidance document for minimizing and determining N-nitrosamines in cosmetics
 سند راهنمای فت برای به حداقل رساندن و تعیت: نییوزامت-  روشهای تحلییل- لوازم آرای یشNنییوزامت در مواد آرای یش
ISO 15819:2014 Cosmetics — Analytical methods — Nitrosamines: Detection and
determination of N-nitrosodiethanolamine (NDELA) in cosmetics by HPLC-MS-MS
 تشخیص و تعیت: نییوزامت-  روشهای تحلییل- مواد آرای یشN-nitrosodiethanolamine
(NDELA)  در مواد آرای یش توسطHPLC-MS-MS
ISO 16128-1:2016 Guidelines on technical definitions and criteria for natural and
organic cosmetic ingredients and products — Part 1: Definitions for ingredients
:1  قسمت- رهنمودهاب در مورد تعاریف و معیارهای فت و آرای یش و بهداشت و مواد طبییع و آیل
تعاریف مربوط به مواد تشکیل دهنده

ISO 16128-2:2017 Cosmetics — Guidelines on technical definitions and criteria for
natural and organic cosmetic ingredients — Part 2: Criteria for ingredients and
products
:2  قسمت-  رهنمودهاب در مورد تعاریف فت و معیارهای مواد آرای یش طبییع و ارگانیک- لوازم آرای یش
معیارهای ترکیبات و محصوالت
ISO 16128-2:2017/CD AMD 1 Cosmetics — Guidelines on technical definitions and
criteria for natural and organic cosmetic ingredients — Part 2: Criteria for
ingredients and products — Amendment 1
:2  قسمت-  رهنمودهاب در مورد تعاریف فت و معیارهای مواد آرای یش طبییع و ارگانیک- لوازم آرای یش
1  اصالحیه- معیارهای تشکیل دهنده مواد و محصوالت
ISO 16212:2017 Cosmetics — Microbiology — Enumeration of yeast and mould
 شمارش مخمر و کپک-  میکروبیولوژی- مواد آرای یش
ISO 16217:2020 Cosmetics — Sun protection test methods — Water immersion
procedure for determining water resistance
 روش غوطه وری در آب برای تعیت مقاومت در برابر آب-  روشهای آزمایش ضدآفتاب- مواد آرای یش
ISO/TR 17276:2014 Cosmetics — Analytical approach for screening and
quantification methods for heavy metals in cosmetics
 رویکرد تحلییل برای غربالگری و کیم سازی روشهای فلزات سنگت در مواد آرای یش- لوازم آرای یش
ISO 17516:2014 Cosmetics — Microbiology — Microbiological limits
 محدودیت های میکروبیولوژییک-  میکروب شنایس- لوازم آرای یش
ISO 18415:2017 Cosmetics — Microbiology — Detection of specified and nonspecified microorganisms
 تشخیص میکروارگانیسم های مشخص و غی مشخص-  میکروبیولوژی- مواد آرای یش
ISO 18416:2015 Cosmetics — Microbiology — Detection of Candida albicans
 تشخیص کاندیدا آلبیکنس-  میکروبیولوژی- مواد آرای یش

ISO/TR 18811:2018 Cosmetics — Guidelines on the stability testing of cosmetic
products
 رهنمودهاب در مورد تست پایداری محصوالت آرای یش- لوازم آرای یش
ISO/TR 18818:2017 Cosmetics — Analytical method — Detection and quantitative
determination of Diethanolamine (DEA) by GC/MS
(  تشخیص و تعیت کیم دی اتانوالمت-  روش تحلییل- مواد آرای یشDEA ) توسطGC / MS
ISO 18861:2020 Cosmetics — Sun protection test methods — Percentage of water
resistance
 درصد مقاومت در برابر آب-  روشهای آزمایش ضدآفتاب- مواد آرای یش
ISO/TR 19838:2016 Microbiology — Cosmetics — Guidelines for the application of
ISO standards on Cosmetic Microbiology
 رهنمودهاب برای کاربرد استانداردهای-  لوازم آرای یش- میکروبیولوژیISOدر میکروب شنایس آرای یش
ISO 21148:2017 Cosmetics — Microbiology — General instructions for
microbiological examination
 دستورالعمل های عمویم برای برریس میکروبیولوژی-  میکروب شنایس- لوازم آرای یش
ISO 21149:2017 Cosmetics — Microbiology — Enumeration and detection of
aerobic mesophilic bacteria
 شمارش و شناساب باکییهای مزوفیل هوازی-  میکروبیولوژی- مواد آرای یش
ISO 21150:2015 Cosmetics — Microbiology — Detection of Escherichia coli
 تشخیص یاششیاکیل-  میکروبیولوژی- لوازم آرای یش
ISO 21322:2020 Cosmetics — Microbiology — Testing of impregnated or coated
wipes and masks
 آزمایش دستمال مرطوب و ماسک آغشته یا روکش شده-  میکروبیولوژی- مواد آرای یش
ISO/FDIS 21392 Cosmetics — Analytical methods — Measurement of traces of
heavy metals in cosmetic finished products using ICP/MS technique
 اندازه گیی آثار فلزات سنگت در محصوالت نهاب آرای یش-  روش های تحلییل- لوازم آرای یش و بهداشت
 و بهداشت با استفاده از روشICP / MS

ISO/TS 22176:2020 Cosmetics — Analytical methods — Development of a global
approach for validation of quantitative analytical methods
 توسعه یک رویکرد جهاب برای اعتبار سنج روش های-  روش های تحلییل- لوازم آرای یش و بهداشت
تحلییل کیم
ISO/TR 22582:2019 Cosmetics — Methods of extract evaporation and calculation
of organic indexes — Supplemental information to use with ISO 16128-2
 اطالعات تکمییل برای استفاده با-  روش های تبخی عصاره و محاسبه شاخص های آیل- لوازم آرای یش
ISO 16128-2
ISO 22715:2006 Cosmetics — Packaging and labelling
 بسته بندی و برچسب گذاری- لوازم آرای یش
ISO 22716:2007 Cosmetics — Good Manufacturing Practices (GMP) — Guidelines
on Good Manufacturing Practices
 روشهای ساخت خوب- ( محصوالت آرای یش و بهداشتGMP) - رهنمودهای مربوط به روشهای تولید
خوب
ISO 22717:2015 Cosmetics — Microbiology — Detection of Pseudomonas
aeruginosa
 تشخیص سودوموناس آئروژینوزا-  میکروبیولوژی- مواد آرای یش
ISO 22718:2015 Cosmetics — Microbiology — Detection of Staphylococcus aureus
 تشخیص استافیلوکوکوس اورئوس-  میکروبیولوژی- مواد آرای یش
ISO/TR 23199:2019 Cosmetics — Calculation of organic indexes of hydrolates —
Supplemental information for ISO 16128-2
 اطالعات تکمییل برای-  محاسبه شاخص های آیل هیدروالت- لوازم آرای یشISO 2-16128
ISO/DIS 23674 Cosmetics — Analytical methods – Direct determination of traces
of mercury in cosmetics by thermal decomposition — Atomic absorption
spectrometry (mercury analyzer)
 طیف سنج-  تعیت مستقیم آثار جیوه در مواد آرای یش با تجزیه حرارب-  روشهای تحلییل- لوازم آرای یش
)جذب اتیم (آنالیور جیوه

ISO/CD 23675 Cosmetics — Sun protection test Methods — In Vitro
determination of Sun Protection Factor
 تعیت آزمایشگاه فاکتور محافظت در برابر-  روش های تست ضد آفتاب- محصوالت آرای یش و بهداشت
آفتاب
ISO/CD 23698 Cosmetics Sun protection test methods- Measurement of the
Sunscreen Efficacy by Diffuse Reflectance Spectroscopy
 اندازه گیی اثر ضد آفتاب- محصوالت آرای یش و بهداشت روش های آزمایش محافظت در برابر آفتاب
توسط طیف سنج بازتاب دیفیوز
ISO/CD TR 23750 Answers to frequently asked questions on ingredients and
product characterization according to ISO 16128
 پاسخ به سواالت متداول در مورد مواد تشکیل دهنده و مشخصات محصول مطابق باISO 16128
ISO/DIS 23821 Cosmetics — Analytical methods — Determination of traces of
mercury in cosmetics by atomic absorbtion spectrometry (AAS) cold vapour
technology after pressure digestion
 تعیت ردپای جیوه در مواد آرای یش با استفاده از فناوری-  روش های تحلییل- لوازم آرای یش و بهداشت
( بخار شد جذب طیف سنج اتیمAAS) پس از هضم فشار
ISO 24442:2011 Cosmetics — Sun protection test methods — Review and
evaluation of methods to assess the photoprotection of sun protection products
 برریس و ارزیاب روش های-  روش های آزمایش محافظت در برابر آفتاب- محصوالت آرای یش و بهداشت
ارزیاب حفاظت نوری محصوالت ضد آفتاب
ISO 29621:2017 Cosmetics — Microbiology — Guidelines for the risk assessment
and identification of microbiologically low-risk products
 رهنمودهاب برای ارزیاب ریسک و شناساب محصوالت میکروبیولوژییک کم-  میکروبیولوژی- لوازم آرای یش
خطر

