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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 
atas berkat dan karunia-Nya, buku “A-Z No�fikasi Kosme�k di 
Indonesia - Fundamental - Jilid 1” dapat diterbitkan, sehingga 
dapat memberikan panduan bagi pelaku usaha di bidang 
kosme�k dalam melakukan proses no�fikasi kosme�k.  

Kosme�k merupakan salah satu produk yang sangat cepat 
berkembang mengiku� kemajuan teknologi, inovasi industri, 
serta trend kecan�kan di masyarakat. Sejalan dengan itu Badan 
POM RI telah berupaya secara maksimal mendukung pelaku 
usaha untuk dapat memproduksi dan mengedarkan produk 
kosme�ka secara cepat namun tetap mengutamakan mutu, 
keamanan dan kemanfaatannya. 

Buku Fundamental ini diterbitkan untuk memberikan 
gambaran teknis mengenai no�fikasi kosme�k baik terkait 
perkembangan teknologi dan berubahnya peraturan, bahan 
baku, sistem dan seterusnya. Buku ini juga merupakan bentuk 
dukungan good governance yang transparan, akuntabel, 
responsif dan efisien, selain juga sebagai salah satu bentuk 
pelayanan prima Badan POM dalam mendukung pelaku usaha di 
bidang kosme�k. Buku ini memuat langkah-langkah dalam 
melakukan, memper�mbangkan dan mempersiapkan no�fikasi 
kosme�k yang akan dilakukan.  

Semoga buku Fundamental ini dapat bermanfaat bagi pelaku 
usaha di bidang kosme�k dalam memahami proses no�fikasi 
kosme�k dan mendapatkan izin edar produk. 
 

  Jakarta,         Agustus 2020
 Depu� Bidang Pengawasan Obat Tradisional, 

 Suplemen Kesehatan, dan Kosme�k

  Dra. Mayagus�na Andarini, M.Sc., Apt.
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TATA CARA NOTIFIKASI KOSMETIK

A. Dasar Hukum
 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 

12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan No�fikasi 
Kosme�ka

B. Pendahuluan
 Se�ap kosme�ka yang akan diedarkan di wilayah 

Indonesia harus memiliki izin edar atau nomor no�fikasi 
yang diterbitkan oleh Badan POM. Pengajuan izin edar 
kosme�k dilakukan secara online dengan mengisi 
template no�fikasi melalui sistem No��os. Nomor izin 
edar atau nomor no�fikasi yang diperoleh oleh 
pemohon no�fikasi berlaku untuk jangka waktu 3 (�ga) 
tahun. 

Pemohon no�fikasi yang dimaksud, terdiri dari : 
1. Industri kosme�ka yang berada di wilayah Indonesia 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

2. Usaha perorangan/badan usaha di bidang Kosme�ka 
yang melakukan kontrak produksi dengan industri 
kosme�ka yang berada di wilayah Indonesia sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
atau

3. Impor�r yang bergerak dibidang kosme�ka sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
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C. Sistem No��os
Era yang sedang kita lalui saat ini adalah era digital, 
semuanya dilakukan serba digital dan serba online, tak 
terkecuali proses penda�aran atau perizinan kosme�k. 
Sebagai upaya untuk mempermudah para pelaku usaha 
dalam melakukan bisnis kosme�k, Badan POM telah 
melakukan pengembangan sistem perizinan kosme�k 
yang disebut sistem No��os, yang dapat diakses 
melalui no��os.pom.go.id.
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En�tas pada sistem No��os

1. Head Account 
Perusahaan induk pemilik badan usaha. Satu 
perusahaan hanya diperbolehkan memiliki satu head 
account. Pada head account berisi informasi lengkap 
mengenai data perusahaan dan gudang. Dokumen yang 
harus disiapkan ke�ka membuat head account adalah :
Ÿ NIB
Ÿ NPWP
Ÿ KTP/Iden�tas komisaris, direksi dan/atau pimpinan 

perusahaan
Ÿ Surat pernyataan komisaris, direksi, dan/atau 

pimpinan perusahaan �dak pernah terlibat dalam 
�ndak pidana di bidang kosme�ka
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2. Sub Account
Sub account biasanya dibuat dan dipegang oleh pihak 
pabrik penerima kontrak atau register officer (RO). Satu 
perusahaan dapat membuat beberapa sub account. 
Menu utama yang terdapat pada sub account yaitu :
Ÿ Dashboard, merupakan menu yang menampilkan 

ringkasan keseluruhan informasi dari sub account, 
baik itu terkait produk, perusahaan ataupun pabrik.

Ÿ Perusahaan, merupakan menu yang terdiri dari sub 
perusahaan dan variasi pabrik. Satu sub account 
dapat membuat beberapa sub perusahaan. Variasi 
pabrik diperlukan ke�ka terjadi perubahan data 
pabrik, dapat berupa perubahan nama, alamat 
ataupun keduanya. Syarat utama ke�ka perusahaan 
akan melakukan variasi alamat pabrik yaitu �dak 
boleh terjadi perpindahan lokasi pabrik.

Ÿ Produk, merupakan menu yang berisi detail 
informasi mengenai produk.  Terdiri dari da�ar SPB, 
da�ar produk, da�ar dra� produk, variasi kemasan, 
pembaharuan produk dan konfirmasi produk.

3. Sub Perusahaan
Merupakan salah satu fitur pada sub account yang 
mewakili data pabrik. Jika dianalogikan dengan folder 
maka sub account adalah folder sedangkan sub 
perusahaan adalah sub folder. Terdapat �ga kategori 
perusahaan yang dapat dipilih pada sub perusahaan 
yaitu industri kosme�ka (dalam negeri), impor�r 
kosme�ka dan badan usaha pemberi kontrak.
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Kelengkapan Dokumen

Tahapan awal yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha ke�ka 
hendak melakukan penda�aran atau perizinan kosme�k 
adalah melakukan penda�aran Badan Usaha. Berikut adalah 
dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses 
penda�aran Badan Usaha berdasarkan jenis pemohon 
no�fikasi :

1. Industri kosme�ka (lokal)
Ÿ NIB 
Ÿ fotokopi KTP/Iden�tas Direksi dan/atau pimpinan 

Perusahaan; 
Ÿ fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
Ÿ fotokopi ser�fikat CPKB atau surat keterangan 

Penerapan CPKB sesuai dengan bentuk dan jenis 
sediaan yang akan dino�fikasi dengan sisa masa 
berlaku  paling singkat 6 (enam) bulan sebelum 
berakhir; 

Ÿ surat pernyataan direksi dan/atau pimpinan industri 
Kosme�ka �dak terlibat dalam �ndak pidana di 
bidang Kosme�ka; dan

Ÿ dokumen terkait merek
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2. Usaha Perorangan/Badan Usaha Pemberi Kontrak
Ÿ NIB 
Ÿ fotokopi KTP/Iden�tas Direksi dan/atau pimpinan 

Perusahaan;
Ÿ surat rekomendasi sebagai pemohon no�fikasi dari 

Kepala UPT BPOM setempat;
Ÿ fotokopi izin usaha sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;
Ÿ fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
Ÿ fotokopi dokumen perjanjian kerja sama kontrak 

produksi dengan industri Kosme�ka yang telah 
memiliki ser�fikat CPKB  sesuai dengan bentuk dan 
jenis sediaan yang akan dino�fikasi dari industri 
penerima kontrak, dengan sisa masa berlaku paling 
singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhir; dan

Ÿ surat pernyataan direksi dan/atau pimpinan 
perusahaan �dak terlibat dalam �ndak pidana di 
bidang Kosme�ka; 

Ÿ dokumen terkait merek

3. Impor�r Kosme�ka
Ÿ NIB; 
Ÿ surat pernyataan Direksi dan/atau pimpinan harus 

�dak terlibat dalam �ndak pidana;
Ÿ fotokopi KTP/iden�tas Direksi dan/atau pimpinan 

perusahaan;
Ÿ surat rekomendasi sebagai pemohon no�fikasi dari 

Kepala UPT BPOM setempat;
Ÿ fotokopi izin usaha sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;

6

Tata Cara 
Notifikasi Kosmetik



: Direktorat Registrasi OT, SK dan Kos Badan POM
: registrasi.otskkos

Ÿ  Nomor Pokok Wajib Pajak;fotokopi
Ÿ surat penunjukan keagenan yang masih fotokopi 

berlaku paling singkat 6 (enam) bulan sebelum 
penunjukan berakhir  dibuat dalam Bahasa , yang
Indonesia dan/atau Bahasa Inggris dan paling sedikit 
mencantumkan keterangan mengenai:

  a. nama dan alamat produsen/Prinsipal Negara 
asal;

  b. nama Impor�r;
  c. merek dan/atau Nama Kosme�ka;
  d. tanggal diterbitkan;
  e. masa berlaku penunjukan keagenan;
  f. hak untuk melakukan no�fikasi, impor, dan 

distribusi dari produsen/Prinsipal negara asal; 
dan

  g. nama dan tanda tangan direktur/pimpinan 
produsen/Prinsipal negara asal;

Ÿ  surat perjanjian kerja sama kontrak antara fotokopi
pemohon no�fikasi dengan industri Kosme�ka di 
luar wilayah Indonesia yang disahkan oleh notaris 
dengan ketentuan mencantumkan merek dan/atau 
Nama Kosme�ka serta tanggal masa berlaku 
perjanjian dengan sisa masa berlaku  6 paling singkat 
(enam) bulan ; sebelum berakhir
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Ÿ fotokopi Cer�ficate of Free Sale (CFS) untuk 
Kosme�ka impor yang berasal dari negara di luar 
ASEAN, yang dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang atau lembaga yang diakui di negara asal 
dan dilegalisir oleh Kedutaan Besar/Konsulat 
Jenderal Republik Indonesia setempat, kecuali untuk 
Kosme�ka kontrak yang diproduksi di luar wilayah 
Indonesia;

Ÿ fotokopi ser�fikat good manufacturing prac�ce atau 
surat pernyataan penerapan good manufacturing 
prac�ce untuk industri Kosme�ka yang berlokasi di 
negara ASEAN dengan ketentuan:

 a. Sisa masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan 
sebelum ser�fikat atau surat pernyataan 
berakhir. 

 b. Jika masa berlaku lebih dari 5 (lima) tahun atau 
�dak mencantumkan masa berlaku maka 
ser�fikat atau surat pernyataan dinyatakan 
berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal 
diterbitkan.

Ÿ fotokopi ser�fikat good manufacturing prac�ce 
untuk industri Kosme�ka di luar wilayah Indonesia 
yang menerima kontrak produksi dan industri 
Kosme�ka yang berlokasi di luar negara ASEAN 
dengan ketentuan sebagai berikut:

 a. diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang 
berwenang atau lembaga yang diakui di negara 
a s a l  d a n  d i l e g a l i s i r  o l e h  K e d u t a a n 
Besar/Konsulat Jenderal Republik Indonesia 
setempat; 
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 b. sisa masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan 
sebelum ser�fikat berakhir;

 c. jika masa berlaku lebih dari 5 (lima) tahun atau 
�dak mencantumkan masa berlaku maka 
ser�fikat dinyatakan berlaku selama 5 (lima) 
tahun sejak tanggal diterbitkan.

Ÿ Apabila angka 11 huruf a �dak dapat terpenuhi, 
maka Impor�r harus melampirkan:

 a. fotokopi ser�fikat good manufacturing prac�ce 
yang diakui setara dengan good manufacturing 
prac�ce ASEAN dan dikeluarkan oleh lembaga 
ser�fikasi terakreditasi; dan

 b. fotokopi surat izin industri/produksi Kosme�ka
Ÿ dokumen terkait merek
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Pendafaran Badan Usaha

Berikut adalah langkah-langkah penda�aran Badan Usaha 
pada sistem No��os :

Membuat 
Head 

Account

Membuat 
Sub Account

Membuat 
Sub 

Perusahaan

Verifikasi 
Dokumen 

Asli ke 
Loket

Login Aktif

1. Cara Membuat Head Account
Ÿ B u k a  s i s t e m  N o � � o s  p a d a  w e b s i t e 

no��os.pom.go.id 
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Ÿ Klik tombol Login, kemudian klik Registrasi

Ÿ Masukan NIB Perusahaan, kemudian tekan Enter. 
Pas�kan bahwa proses pendafaran NIB perusahaan 
di OSS sudah sampai pada tahap 5 (Izin 
Operasional/Komersial).
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Ÿ Selanjutnya akan muncul form penda�aran No��os 
online yang sudah memuat beberapa data 
perusahaan sesuai NIB, isi dan lengkapi seluruh 
template Registrasi Perusahaan dan Gudang, 
kemudian klik Saya Setuju dan pilih Register.
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Ÿ Setelah itu, akan ada pemberitahuan melalui email 
sesuai dengan email yang tercantum pada template. 
Email tersebut merupakan email pemberitahuan 
bahwa pemohon no�fikasi telah melakukan submit 
Head Account. Selanjutnya, petugas BPOM akan 
mengak�vasi Head Account tersebut agar pemohon 
no�fikasi dapat membuat Sub Account. 

13
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Ÿ Selanjutnya akan muncul tampilan Kelola Sub 
Account, lalu klik tombol biru Tambah Kelola Sub 
Account.

2. Cara Membuat Sub Account
Ÿ Klik tombol Login pada sistem No��os, kemudian 

Masuk menggunakan username dan password Head 
Account.

Ÿ Setelah masuk ke dalam Head Account, pada bagian 
Menu Utama pilih Administrasi Website lalu klik 
Kelola Sub Account.

14
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Ÿ Lengkapi template dengan mengisi username, nama, 
password dan email. Pas�kan agar username yang 
digunakan �dak sama dengan username Head 
Account. Setelah semua sudah terisi, selanjutnya klik 
Ak�f.

Ÿ Login Sub Account langsung ak�f dan dapat langsung 
digunakan tanpa perlu menunggu proses ak�vasi 
oleh petugas BPOM seper� pada Head Account. 
Apabila ingin masuk ke Sub Account yang sudah 
dibuat, maka logout terlebih dahulu dari Head 
Account, kemudian Masuk menggunakan username 
dan passoword Sub Account. Pas�kan pada bagian 
kanan atas tampilan sistem tertulis Sub Account.
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3. Cara Membuat Sub Perusahaan
Ÿ Klik tombol Login pada sistem No��os, kemudian 

Masuk menggunakan username dan password Sub 
Account.

Ÿ Setelah masuk ke dalam Sub Account, pada bagian 
Menu Utama pilih Perusahaan lalu klik Sub 
Perusahaan.

Ÿ Selanjutnya akan muncul tampilan Kelola Sub 
Perusahaan, lalu klik tombol biru Tambah Kelola Sub 
Perusahaan.

Ÿ Lengkapi template dengan mengisi seluruh data 
perusahaan dan pabrik yang diperlukan serta 
mengupload dokumen sesuai dengan status badan 
usaha yang diinginkan (Industri Kosme�ka/Impor�r 
Kosme�ka/Badan Usaha Pemberi  Kontrak), 
kemudian klik Submit.

Ÿ Selanjutnya, pemohon no�fikasi datang ke loket 
no�fikasi kosme�k Badan POM untuk melakukan 
verifikasi dokumen asli.
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Pendafaran Produk

Tahap selanjutnya setelah pemohon no�fikasi melakukan 
penda�aran badan usaha adalah penda�aran produk. 
Penda�aran produk dilakukan melalui sub account dengan 
status verifikasi ak�f pada sistem. Berikut langkah-langkah 
penda�aran produk :
1.   Klik tombol Login pada sistem No��os, kemudian Masuk 

menggunakan username dan password Sub Account.
2.   Setelah masuk ke dalam Sub Account, pada bagian Menu 

Utama pilih Produk lalu klik Da�ar Produk. 
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3.   Selanjutnya akan muncul tampilan Da�ar Produk, lalu 
klik tombol biru Tambah.

 

4.  Lengkapi template dengan mengisi seluruh data 
produk secara urut dari atas ke bawah sesuai dengan 
status produk yang diinginkan (Impor/ Kontrak/ 
Lokal).
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5.  Klik Selanjutnya, kemudian akan muncul tampilan 
dra� produk. Klik Edit Dra� apabila masih ingin 
dilakukan perubahan data produk. Klik Verifikasi 
Mandir i  apabi la  pemohon no�fikasi  ingin 
mengevaluasi  secara mandiri  produk yang 
dida�arkan untuk lebih memas�kan bahwa produk 
tersebut sudah memenuhi persyaratan yang 
berlaku. Klik Submit apabila pemohon no�fikasi 
sudah yakin bahwa seluruh data produk yang diisi 
sudah sesuai.
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dengan menggunakan Teller, ATM, Internet Banking 
dan EDC dengan memasukkan nomor Billing ID MPN 
G2.



: Direktorat Registrasi OT, SK dan Kos Badan POM
: registrasi.otskkos

Fitur-Fitur Lain dalam Sistem No��os

1. Variasi Perusahaan
   Fitur pada Head Account yang digunakan apabila terjadi 

perubahan nama/alamat/nama dan alamat perusahaan. 
Se�ap perusahaan yang melakukan variasi perusahaan 
akan dikenakan tarif PNBP Rp 100.000 per produk yang 
dipilih pada sistem.
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3.  Pembaharuan Produk (Da�ar Ulang Produk)
Salah satu fitur pada Sub Account yang digunakan untuk 
mengajukan da�ar ulang produk yang akan habis masa 
berlakunya. Perusahaan harus mengklik tombol 
pembaharuan produk pada sistem maksimal 1 bulan 
sebelum masa berlaku produk habis.  

 

2.  Da�ar Produk Kit
Fitur ini dapat ditemukan pada Head Account. Da�ar 
produk Kit dilakukan untuk produk-produk tertentu 
yang dalam penjualannya dikombinasikan menjadi satu 
kesatuan yang tak terpisahkan, biasanya terdiri dari 
beberapa jenis atau kategori produk yang berbeda. 
Se�ap perusahaan yang melakukan da�ar produk Kit 
akan dikenakan tarif PNBP Rp 100.000 per pengajuan.
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4.  Variasi Kemasan
Fitur pada Sub Account yang digunakan apabila terdapat 
perubahan kemasan produk. Se�ap perusahaan yang 
melakukan variasi kemasan akan dikenakan tarif PNBP 
Rp 100.000 per produk.

5.  Konfirmasi Produk
Salah satu fitur pada Sub Account yang digunakan untuk 
menjawab konfirmasi produk. Konfirmasi produk 
biasanya diberikan oleh evaluator untuk produk-produk 
tertentu yang masih perlu informasi atau dokumen 
tambahan. Hasil dari konfirmasi produk dapat berupa 
produk disetujui/ ditolak/ konfirmasi ulang.
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6.  Variasi Pabrik
Variasi pabrik dilakukan apabila terjadi perubahan 
nama/alamat/nama dan alamat pabrik dengan catatan 
bahwa �dak terjadi perubahan lokasi pabrik. Fitur ini 
dapat ditemukan pada Sub Account. Se�ap perusahaan 
yang melakukan variasi perusahaan akan dikenakan tarif 
PNBP Rp 100.000 per produk yang dipilih pada sistem.
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KATEGORI KOSMETIK

A. Dasar Hukum
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 
12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan No�fikasi 
Kosme�ka

B. Pendahuluan
Kosme�ka  ada lah  bahan  atau  sed iaan  yang 
dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh 
manusia  seper� epidermis, rambut, kuku, bibir dan 
organ genital bagian luar, atau gigi dan membran 
mukosa mulut terutama untuk membersihkan, 
mewangikan, mengubah penampilan dan/atau 
memperbaiki bau badan atau melindungi atau 
memelihara tubuh pada kondisi baik.

Kosme�ka yang diedarkan di wilayah Indonesia harus 
memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, 
penandaan, dan klaim. Kriteria keamanan dinilai dari 
bahan kosme�ka yang digunakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
kosme�ka yang dihasilkan �dak mengganggu atau 
membahayakan kesehatan manusia, baik digunakan 
secara normal maupun pada kondisi penggunaan yang 
telah diperkirakan. Sedangkan, kriteria kemanfaatan 
dinilai dari kesesuaian dengan tujuan penggunaan dan 
klaim yang dicantumkan; mutu yang dinilai dari 
pemenuhan persyaratan sesuai CPKB dan bahan 
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kosme�ka yang digunakan sesuai dengan Kodeks 
Kosme�ka Indonesia, standar lain yang diakui, dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
penandaan yang berisi informasi lengkap, obyek�f, dan 
�dak menyesatkan.

C. Ketentuan Kategori Kosme�k
Penentuan kategori kosme�ka didasarkan pada nama 
produk dan tujuan penggunaannya. Berikut adalah 
pembagian  �pe produk dan kategori kosme�ka:

1. Tipe Produk : Krim, emulsi, cair, cairan kental, gel, 
minyak untuk kulit (wajah, tangan, kaki dan lain-
lain)

Keterangan

Kosme�ka berupa minyak yang digunakan 
untuk merawat, membersihkan kulit, dan 
untuk pemijatan pada bayi dan anak di 
bawah usia 3 tahun.
Contoh produk : Baby Oil

Kategori

Minyak bayi 
(Baby oil)

Kosme�ka berbentuk los ion yang 
digunakan untuk merawat, melembabkan 
dan melembutkan kulit pada bayi dan 
anak di bawah usia 3 tahun. Termasuk 
losion untuk ruam popok. 
Contoh produk : Care Baby Lo�on

Losion bayi
(Baby lo�on)

26

Kategori Kosmetik



: Direktorat Registrasi OT, SK dan Kos Badan POM
: registrasi.otskkos

K o s m e � k a  b e r b e n t u k  k r i m  y a n g 
digunakan untuk merawat, melembabkan 
dan melembutkan kulit pada bayi dan 
anak di bawah usia 3 tahun. Termasuk 
krim untuk ruam popok. 
Contoh Produk : Baby cream diaper rash

Kosme�ka  yang digunakan untuk bayi dan 
anak di bawah usia 3 tahun dalam bentuk 
krim, emulsi, cair, cairan kental, gel, dan 
minyak yang �dak termasuk dalam salah 
satu kategori Kosme�ka yang digunakan 
untuk bayi dan anak di bawah usia 3 tahun  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Badan ini

Kosme�ka yang digunakan hanya untuk 
merawat kulit kaki, �dak termasuk 
Kosme�ka yang digunakan untuk pijat. 
Contoh produk : Moisturising Foot Cream

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
menyegarkan kulit.
Contoh produk : Rose Body Toner

Kosme�ka untuk perawatan kulit wajah 
dan/atau leher yang digunakan pada 
malam hari
Contoh produk : Moisturizing Night Cream

Krim bayi
(Baby cream)

Sediaan Bayi 
Lainnya

 Perawatan kaki

 Penyegar kulit

 Krim malam 
(Night cream)
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Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
memberikan rasa sejuk dan nyaman pada 
kulit.
Contoh produk : Soothing Aloe Gel

Penyejuk kulit 
(Skin Soothing 

Product)

Kosme�ka untuk perawatan kulit wajah 
dan/atau leher yang digunakan pada siang 
hari.
Contoh produk : Daily Day Cream With 
Sunscreen

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
melembabkan kulit wajah dan/atau leher.
Contoh produk : Moisturizing Cream

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
memudahkan pemijatan.
Contoh produk : Natural Massage Oil

Kosme�ka yang  d igunakan untuk  
perawatan pada kulit yang berjerawat.
Contoh produk : Acne Spot Gel

Kosme�ka yang digunakan di seluruh 
badan dan/atau tangan untuk melindungi 
kulit supaya tetap halus, lembut,  dan 
�dak kering.
Contoh produk : Milk Body Bu�er

Krim siang 

(Day cream)

Pelembab 
(Moisturizer)

Sediaan untuk 
pijat

Sediaan untuk 
kulit berjerawat 

(Acne skin 
product)

Perawatan kulit 
badan dan/atau 

tangan
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Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
melembabkan kulit di sekitar mata.
Contoh produk : Moisturising Eye Cream

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
perawatan kulit payudara.
Contoh produk : Nipple Cream

Kosme�ka yang mengandung bahan yang 
digunakan untuk mengangkat sel kulit 
ma� pada wajah dan/atau leher secara 
kimiawi.
Contoh produk : AHA BHA peeling serum

Kosme�ka yang  digunakan untuk 
perawatan kulit yang �dak termasuk 
dalam salah satu kategori Kosme�ka yang 
digunakan untuk perawatan kul i t 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Badan ini

Pelembab untuk 
mata (Eye 

moisturizer)

Sediaan 
perawatan kulit 

payudara

Pengelupasan kulit 
secara kimiawi 

(Chemical peeling)

Sediaan 
perawatan kulit 

lainnya
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2. Tipe Produk : Masker wajah (kecuali produk 
chemical peeling/pengelupasan kulit secara 
kimiawi)

Keterangan

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
memberikan rasa kencang pada kulit 
wajah dan/atau leher, �dak termasuk 
Kosme�ka yang khusus digunakan di 
sekitar mata.
Contoh produk : Powder  Mask 

Kosme�ka yang digunakan untuk 
mengangkat sel kulit ma� pada wajah 
dan/atau leher, �dak mengandung 
bahan chemical peeling.�
Contoh produk : Facial Peeling with 
Coffee

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
memberikan rasa kencang pada kulit di 
daerah sekitar mata. 
Contoh produk : Caffein Eye Mask

Kategori

Masker

Peeling

Masker Mata
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3. Tipe produk : Alas bedak (cairan kental, pasta, 
serbuk)

Keterangan

Kosme�ka yang digunakan sebelum 
menggunakan Kosme�ka rias wajah.
Contoh produk : Make Up Base Fresh

Kosme�ka yang digunakan khusus untuk 
menutupi kekurangan pada kulit wajah 
dan area kulit lainnya. 
Contoh produk : Light Concealer

Kosme�ka yang digunakan sebelum 
menggunakan Kosme�ka rias mata.
Contoh produk : Eye Cream Founda�on

Kategori

Dasar make up / 
Alas bedak 

(Make up base/ 
Founda�on)

Penyamar noda 
pada wajah dan 

area kulit lain 
(Concealer)

Dasar make up / 
Alas bedak untuk 

mata (Eye 
Founda�on)     

4. Tipe produk : Bedak untuk rias wajah, bedak badan, 
bedak an�sep�k dan lain lain

Keterangan

Kosme�ka berbentuk serbuk yang 
digunakan untuk memberikan kesegaran 
pada badan dan membantu memberikan 
rasa kering dan lembut pada kulit.
Contoh produk : Talkum powder

Kategori

Bedak badan

31

Kategori Kosmetik



Direktorat Registrasi OT, SK dan Kos Badan POM :
registrasi.otskkos :

Kosme�ka berbentuk serbuk yang 
digunakan untuk memberikan kesegaran 
pada badan dan membantu memberikan 
rasa kering dan lembut pada kulit serta 
membantu melawan bakteri.
C o nto h  p ro d u k  :  M e nt h o l  B e d a k 
An�sep�k

Kosme�ka yang dimaksudkan untuk 
menyerap keringat, mengurangi gesekan 
kulit sehingga memberikan kenyamanan 
pada bayi dan anak di bawah usia 3 tahun.
Contoh produk : Refreshing Baby Powder

Kosme�ka berbentuk serbuk yang 
digunakan untuk memulas kulit wajah 
sehingga meningkatkan penampilan 
wajah.
Contoh produk: Luxury Face Powder

Kosme�ka berbentuk suspensi yang dapat 
digunakan sebagai bedak.
Contoh produk : Cool Liquid Powder

Kosme�ka tradisional yang digunakan 
untuk merawat, menyejukkan dan 
membuat kulit tampak cerah. 
Contoh produk : Bedak Dingin Menthol

Kosme�ka berbentuk serbuk yang 
digunakan hanya untuk merawat kulit kaki
Contoh produk : Fragrances Foot Powder

Bedak badan 
an�sep�k

Bedak Bayi

Bedak wajah 
(Face powder)

Bedak cair 
(Liquid powder)

Bedak dingin

Bedak 
perawatan kaki
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5. Tipe Produk : Sabun mandi, sabun mandi an�sep�k 
dan lain-lain

Keterangan

Kosme�ka berbentuk  padat  yang 
d i g u n a ka n  s ewa kt u  m a n d i  u nt u k 
membersihkan kulit bayi dan anak di 
bawah usia 3 tahun. 
Contoh produk : Baby Cleansing Bar

Kosme�ka berbentuk  padat  yang 
digunakan untuk membersihkan kulit 
tangan.
Contoh produk : Hand Bar Soap

Kosme�ka berbentuk  padat  yang 
d i g u n a ka n  s ewa kt u  m a n d i  u nt u k 
membersihkan kulit. 
Contoh produk : Sabun Batang Papaya 

Kosme�ka berbentuk  padat  yang 
d igu n akan  s ewaktu  man d i  u ntu k 
membersihkan serta membantu melawan 
bakteri di kulit.
Contoh produk : Fresh An�sep�c Soap 

Kategori

Sabun Mandi
Bayi, padat

Sabun cuci 
tangan, padat

 Sabun Mandi, 
padat

 Sabun Mandi 
An�sep�k, padat
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6. Tipe Produk : Sediaan wangi – wangian

Keterangan

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
memberi keharuman pada bayi dan anak 
di bawah usia 3 tahun.  
Contoh produk : Fresh Baby Cologne

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
memberikan keharuman pada tubuh 
dengan kadar bahan pewangi lebih 
rendah dari eau de cologne.
Contoh produk : Fragrance Mist Body 
Spray

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
memberikan keharuman pada tubuh 
dengan kadar bahan pewangi 2-5%.
Contoh produk : Flower Eau de Cologne

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
memberikan keharuman pada tubuh 
dengan kadar bahan pewangi 4-10%. 
Contoh produk : Jasmine Eau de Toile�e

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
memberikan keharuman pada tubuh 
dengan kadar bahan pewangi 7-15%. 
Contoh produk : Eau De Parfum 
Vaporisateur Natural Spray 

Kategori

Wangi-wangian 
untuk bayi

Pewangi badan

Eau de cologne

 Eau de toile�e

  Eau de parfum

34

Kategori Kosmetik



: Direktorat Registrasi OT, SK dan Kos Badan POM
: registrasi.otskkos

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
memberikan keharuman pada tubuh 
dengan kadar bahan pewangi 15-30%.
Contoh produk : Luxury Parfum

Kosme�ka yang digunakan untuk wangi-
wangian yang �dak termasuk dalam salah 
satu kategori Kosme�ka yang digunakan 
untuk wangi-wangian sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Badan ini. 
Contoh produk :  Hair Mist with Argan Oil

 Parfum

 Sediaan Wangi-
wangian lainnya

7. Tipe Produk : Sediaan mandi (garam mandi, busa 
mandi, minyak, gel dan lain-lain)

Kosme�ka berbentuk cair, cairan kental 
a t a u  g e l  y a n g  d i g u n a k a n  u n t u k 
membersihkan kulit.
Contoh produk : So�ening Gel Body Wash

Kosme�ka berbentuk cair, cairan kental 
a t a u  g e l  y a n g  d i g u n a k a n  u n t u k 
membersihkan kulit tangan.
Contoh produk : Cleansing Gel Hand Wash

Sabun mandi 
cair

Sabun cuci 
tangan (cair)

KeteranganKategori
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menyegarkan.
Contoh produk : Silky Bubbles Foam Bath

Busa mandi
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Kosme�ka yang digunakan dengan cara 
dimasukkan pada air mandi untuk 
berendam, memberikan rasa segar dan 
harum pada kulit dengan atau tanpa 
emolien.
Contoh produk : Essen�als Bath Oil

Kosme�ka yang mengandung garam 
digunakan dengan cara dimasukkan ke 
dalam air mandi untuk berendam, 
memberikan rasa segar dan wangi pada 
kulit
Contoh produk : Himalayan Baths Salt

Kosme�ka berbentuk serbuk yang 
digunakan dengan cara dimasukkan 
kedalam air mandi untuk berendam, 
memberikan rasa segar dan wangi pada 
kulit
Contoh produk : Refreshing Bath Powder

Minyak mandi 
(Bath oil)

Garam mandi 
(Bath salt)

Serbuk untuk 
mandi (Bath 

powder)
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yang �dak termasuk dalam salah satu 
kategori Kosme�ka yang digunakan untuk 
mandi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Badan ini

Sediaan untuk 
mandi lainnya 

Kosme�ka berbentuk krim, cair, cairan 
kental atau gel yang digunakan sewaktu 
mandi untuk membersihkan kulit bayi dan 
anak di bawah usia 3 tahun.
Contoh produk : Baby Gel Body Wash

Sabun mandi
Bayi, cair
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Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
membersihkan dan menghaluskan kulit 
serta mengangkat sel kulit ma�.
Contoh produk : Lulur Tradisional Bali

Lulur/Mangir

8. Tipe Produk : Sediaan Depilatori

Sediaan kosme�ka yang digunakan untuk 
menghilangkan rambut yang �dak 
diinginkan dari tubuh.
Contoh produk : Hair Removal Cream

Depilatori

KeteranganKategori
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Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
mengecilkan pori sehingga membantu 
mengurangi keluarnya keringat.
Contoh produk : An�perspirant Spray

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
membantu mengurangi  keluarnya 
keringat dan bau badan.  
Contoh produk : All Day Deo with 
An�perspirant

An�perspiran

Deodoran-
An�perspiran

9. Tipe Produk : Deodoran dan an�-perspiran

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
membantu menutupi dan mengurangi 
bau badan. 
Contoh produk : Deo Roll On

Deodoran

KeteranganKategori
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Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
menciptakan warna-warni rambut fantasi.
Contoh produk : Pink Neon Instant Color 
Hairspray

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
mengubah bentuk rambut lurus menjadi 
ikal atau keri�ng.
Contoh produk : Waving System – For 
natural hair

Tata rias rambut 
fantasi

Pengeri�ng 
rambut 

(Permanent 
wave)

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
m e n ga k � � a n  p ro s e s  k i m i a  p a d a 
pewarnaan rambut.
Contoh produk : Peroxide Creme 6 %

Ak�vator/ 
Developer

10.    Tipe Produk : Sediaan rambut

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
mewarnai rambut.
Contoh produk : Professional Hair 
Colorant

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
memudarkan warna rambut.
Contoh produk : Bleaching Powder

Pewarna rambut

Pemudar warna 
rambut (Hair 

lightener)

KeteranganKategori

Kategori Kosmetik
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Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
membersihkan rambut dan kulit kepala.
Contoh produk : Hair Shampoo with 
Ginseng

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
menyerap minyak berlebih pada rambut 
dan kulit kepala.
Contoh produk : Dry Shampoo for All Hair 
Types

Sampo

Dry Shampoo

Kosme�ka yang digunakan dalam tata rias 
rambut, bertujuan untuk merapikan, 
memberi volume, membuat rambut 
dapat ditata sesuai dengan gaya yang 
diinginkan dan menjaga tata rias rambut 
tahan lama.
Contoh produk : Extra Strong Hair Spray

Penataan 
Rambut (Hair 

styling)

Kosme�ka yang digunakan dalam proses 
pengikalan, pengeri�ngan, dan pelurusan 
r a m b u t  y a n g  d i m a k s u d  u n t u k 
menetralkan ak�vitas Kosme�ka pengikal, 
pengeri�ng dan pelurus rambut.
Contoh produk : Waving System - 
Neutralizer

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
mengubah bentuk rambut ikal atau 
keri�ng menjadi lurus.
Contoh produk : Kera�n Straight Cream

Neutralizer

Pelurus rambut 

(Hair 

straightener)
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Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
memperbaiki  penampilan rambut, 
dengan memberikan kelembutan pada 
rambut agar �dak mudah kusut.
Contoh produk : Hair Condi�oner with 
Ginseng

Kosme�ka yang digunakan dengan cara 
pemijatan dan dibiarkan beberapa saat 
sebelum dibilas untuk perawatan rambut 
dan kulit kepala.
Contoh produk : Hair Creambath with 
Ginseng

Kondisioner (Hair 
condi�oner)

Hair creambath

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
merapikan dan mengkilapkan rambut.
Contoh produk: pomade, minyak rambut, 
dan krim rambut.

Hair dressing

S a m p o  y a n g  d i g u n a k a n  u n t u k 
membersihkan rambut berketombe.
Contoh produk : An�-dandruff Shampoo

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
membersihkan kulit dan rambut.
Contoh produk : 2 in 1 Hair and Body Wash

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
membersihkan kulit dan rambut bayi dan 
anak di bawah usia 3 tahun.
Contoh produk : Baby 2 in 1 Hair and Body 
Wash

Sampo ketombe

Pembersih 
rambut dan 

badan (Hair and 
body wash)

Pembersih rambut 
dan badan bayi  
(Baby hair and 

body wash)
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Kosme�ka  yang digunakan untuk rambut 
bayi dan anak di bawah usia 3 tahun dalam 
bentuk krim, emulsi, cair, cairan kental, 
gel, dan minyak yang �dak termasuk 
dalam salah satu kategori Kosme�ka yang 
digunakan untuk rambut bayi dan anak di 
bawah usia 3 tahun sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Badan ini.
Contoh produk: baby hair lo�on.

Sediaan rambut 
bayi lainnya

Kosme�ka yang digunakan untuk rambut 
yang �dak termasuk dalam salah satu 
kategori Kosme�ka yang digunakan untuk 
rambut sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Badan ini.
Contoh produk: Hair vitamin

Sediaan rambut 
lainnya

Kosme�ka  yang  d igunakan tanpa 
pemijatan dan dibiarkan beberapa saat 
sebelum dibilas untuk perawatan rambut.
Contoh produk : Nourishing Hair Mask

Kosme�ka  yang  d igunakan tanpa 
pemijatan dan dibiarkan beberapa saat 
sebelum dibilas untuk perawatan rambut.
Contoh produk : Hair Tonic with Ginseng

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
membersihkan rambut bayi dan anak di 
bawah usia 3 tahun.  
Contoh produk : Gentle Baby Shampoo

Hair Mask

Tonik rambut 
(Hair tonic)

Sampo bayi
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Sediaan kosme�ka yang digunakan untuk 
memberikan rasa nyaman setelah cukur.  
Contoh produk : Shaving Kit – Post shave 
cooling lo�on

Kosme�ka yang �dak termasuk dalam 
salah satu kategori Kosme�ka yang 
digunakan untuk cukur sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Badan ini.

Sediaan Pasca 
Cukur

Sediaan cukur 
lainnya

11.  Tipe produk : Sediaan cukur (krim, busa, cair, 
cairan kental, dan lain-lain)

Sediaan kosme�ka yang digunakan untuk 
melembutkan kulit sebelum cukur.  
Contoh produk : Shaving Kit – Pre shave oil

Sediaan kosme�ka yang digunakan untuk 
memudahkan proses pencukuran.  
Contoh produk : Shaving Kit – Precision 
shave gel

Sediaan Pra
Cukur

Sediaan Cukur

KeteranganKategori
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Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
memperindah dan/atau merawat bulu 
mata.  
Contoh produk : Mascara Black

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
menempelkan bulu mata palsu.
Contoh produk : Invisible Lash Glue

Mascara

Lem bulu mata 
(Eyelash Glue)

12.  Tipe Produk : Sediaan rias mata, rias wajah, 
sediaan pembersih rias wajah dan mata

Kosme�ka yang dimaksudkan untuk 
memperindah bentuk dan merawat alis 
mata.
Contoh produk : Perfect Eyebrow Pencil

Kosme�ka yang dimaksudkan untuk 
memberikan warna pada kelopak mata.
Contoh produk : Trio shades Eye Shadow

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
memperjelas garis mata. 
Contoh produk : Eye Liner Black

Sediaan untuk 
alis

Bayangan Mata 
(Eye shadow)

Eye Liner

KeteranganKategori
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Kosme�ka yang digunakan untuk merias 
pemain, penari, dan lain-lain dalam 
pementasan pertunjukan termasuk untuk 
merias pengan�n.
Contoh produk : Body Pain�ng Gold

Kosme�ka yang digunakan untuk rias 
wajah yang �dak termasuk kategori dalam 
salah satu Kosme�ka yang digunakan 
untuk rias wajah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Peraturan Badan ini. 

Tata Rias 
“Panggung”

Sediaan Rias 
Wajah lainnya

Kosme�ka yang digunakan untuk rias 
mata yang �dak termasuk kategori dalam 
salah satu Kosme�ka yang digunakan 
untuk rias mata sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Peraturan Badan ini.
Contoh produk : Eyebrow and eyelash 
essence

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
membersihkan riasan mata.
Contoh produk : Eye Make-Up Remover 
Pads

Kosme�ka berbentuk serbuk padat, 
lembut, homogen, mudah disapukan 
merata pada kulit. 
Contoh produk : Pressed Powder Light

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
memberikan warna pada pipi.
Contoh produk : Ma�e Cream Blush

Sediaan rias 
mata lainnya

Pembersih rias 
mata (Eye make-

up remover)

Bedak padat 
(Compact 
powder)

Pemerah pipi 
(Blush on)
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13.  Tipe Produk : Sediaan perawatan dan rias bibir

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
mewarnai bibir.
Contoh produk : Lips�ck Color Ma�e

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
memperindah dan mempertegas bentuk 
bibir.  
Contoh produk : High Pigment Lip Liner 

Lip color

Lip Liner

KeteranganKategori

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
memberikan kilau pada bibir.
Contoh produk : Flavored Lip Gloss Cherry

Lip gloss

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
membersihkan kulit wajah dan/atau leher.
Contoh produk : Face Wash Foaming 
Cream

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
menyegarkan dan/atau menghilangkan 
sisa pembersih yang ter�nggal pada kulit 
wajah dan/atau leher.
Contoh produk : Hydra�ng Toner

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
menyegarkan dan mengecilkan pori-pori 
kulit wajah.
Contoh produk : Astringen Lo�on

Pembersih kulit 
muka

Penyegar kulit 
muka

Astringent
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14.  Tipe produk : Sediaan perawatan gigi dan mulut

Sediaan kosme�ka yang digunakan untuk 
membersihkan gigi. 
Contoh produk : Fresh & Clean Toothpaste

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
membersihkan dan menyegarkan mulut 
dengan cara berkumur.  
Contoh produk : Refreshing Mouthwash

Kosme�ka yang digunakan untuk menjaga 
kesegaran mulut dan menutupi bau 
mulut.  
Contoh produk : Mouth Freshener Spray

Pasta gigi 
(Dentrifices)

Mouth washes

Penyegar Mulut 
(Mouth 

Freshener)

KeteranganKategori

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
merawat bibir dan menjaga kelembaban 
bibir. 
Contoh produk : Vanilla Lip Balm

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
membersihkan riasan bibir.
Contoh produk : Lip Color Remover

Lip Care

Lip make up 
remover
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15.  Tipe produk : Sediaan untuk perawatan dan rias 
kuku

Sediaan kuku yang digunakan setelah 
pewarnaan kuku agar �dak mudah retak 
dan terkelupas.
Contoh produk : Nail Top Coat

Sediaan kuku yang digunakan sebelum 
mengaplikasikan pewarna kuku.
Contoh produk : Nail Base Coat

K o s m e � k a  y a n g  m e m p e r c e p a t 
p e n g e r i n g a n  p e w a r n a  k u k u  d a n 
memberikan kesan kilau pada kuku.
Contoh produk : Quick Dry Coat

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
memberikan kesan kuku tampak lebih 
panjang. 
Contoh produk : Poly Gel Nails Builder

Top Coat

Base Coat

Nail Dryer

Nail 
Extender/Nail 

elongator

KeteranganKategori

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
membuat gigi tampak pu�h alami.
Contoh produk : Professional Whitening 
Pen

Sediaan hygiene mulut yang �dak 
termasuk dalam salah satu sediaan 
hygiene mulut dalam Peraturan ini.

Sediaan pemu�h 
gigi

Sediaan Hygiene 
Mulut lainnya
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Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
menghilangkan pewarna kuku.
Contoh produk : Easy & Quick Nail Polish 
Remover

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
melunakkan ku�kel kuku sehingga mudah 
dibersihkan.
Contoh produk : Cu�cle Remover lanolin 
enriched

Kosme�ka yang digunakan untuk manikur 
dan pedikur.

Kosme�ka yang digunakan untuk kuku 
yang �dak termasuk dalam salah satu 
kategori Kosme�ka yang digunakan untuk 
kuku sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Peraturan Badan ini.
Contoh produk : lem kuku palsu.

Pembersih 
pewarna kuku 

(Nail polish 
remover)

Cu�cle 
remover/so�ener

Sediaan manikur 
dan pedikur

Sediaan kuku 
lainnya

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
membantu menguatkan kuku yang rapuh.
Contoh produk : Nail Care - Strengthener

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
memberikan warna pada kuku.
Contoh produk : Nail Lacquer

Nail 

Strengthener

Pewarna kuku 
(Nail color)
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17.  Tipe produk : Sediaan mandi surya dan tabir surya

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
melindungi kulit dari pengaruh sinar 
matahari.  
Contoh produk : Sunscreen SPF50+ PA+++ 
for normal skin

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
membuat kulit menjadi kecoklatan 
dengan bantuan sinar matahari.  
Contoh produk : Speed Up Tan Accelerator

Sediaan Tabir 
Surya

Sediaan Mandi 
Surya

KeteranganKategori

16.  Tipe produk : Sediaan untuk organ in�m bagian 
luar

Kosme�ka yang digunakan untuk menjaga 
kebersihan organ genital bagian luar. 
Contoh produk : Daily Feminime Hygiene

External in�mate 
hygiene

KeteranganKategori

18.  Tipe produk : Sediaan untuk menggelapkan kulit 
tanpa berjemur

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
menggelapkan warna kulit tanpa perlu 
berjemur di bawah sinar matahari. 
Contoh produk : Fast Self Tanning Lo�on

Sediaan untuk 
Menggelapkan 

Kulit Tanpa 
Berjemur

KeteranganKategori
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19.  Tipe produk : Sediaan pencerah kulit

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
mencerahkan kulit atau menyamarkan 
noda-noda hitam di sekitar mata.   
Contoh produk : Lightening Eye Cream

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
mencerahkan dan menyamarkan noda-
noda hitam pada kulit.  
Contoh produk : Skin Lightening Cream

Krim pencerah 
kulit sekitar mata 

[(Eye Cream 
(whitening)]

Pencerah Kulit 
(Skin Lightener)

KeteranganKategori

20.  Tipe produk : Sediaan an�-wrinkle

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
menyamarkan kerutan/garis halus pada 
wajah dan/atau leher.
Contoh produk : An� Wrinkle Cream

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
menyamarkan tanda-tanda penuaan dini.  
Contoh produk : An�-age Intensive Serum 

Kosme�ka yang  d igunakan untuk 
menyamarkan kerutan di sekitar mata. 
Contoh produk : An� Wrinkle Eye Cream

Wrinkle 
smoothing

Skin aging 
product

Penyamar kerut 
kulit sekitar mata 

(Eye wrinkle 
product)  

KeteranganKategori


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60

