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Produkt navn ALKYMEA  Mygge Stick 

Producent/leverandør Alkymea terapeut artikler, Alsgade 39, DK-6400 Sønderborg,  Tlf. +45 74433977  

Ansvarlig person: Jeanet Elvang  E-mail: jel@alkymea.com 

Fareindikation Ved korrekt anvendelse ingen fare. 

Produktet indeholder kamfer, mentol og æteriske. I kontakt med øjnene kan det medføre svien og 

tåreflåd, som normalt fortager sig igen. 

Produktet indeholder allergener (26-liste stoffer), som for disponible personer kan medføre 

allergiske reaktioner. 

Kategori Kemisk produkt 

Klassificering / CLP GHS07;Wgn; H317 

Mærkning 

 

 

 

 

 

                                  

I forhold til kosmetiklovgivningen og CLP 

Påføres de ramte områder en til flere gange om dagen, efter behov. Undgå kontakt med øjnene. 

Ingredienser: Petrolatum, paraffinum liquidum, paraffin, menthol, eugenia caryophyllus flower 

oil, camphor, simondsia chinensis seed oil, eucalyptus globulus leaf oil, mentha piperita oil, 

cinnamomum cassia oil, lavandula angustifolia oil, guaiazulene. Indeholder som naturlig 

bestanddel af de æteriske planteolier:  Eugenol, eukalyptol, cinnamal, linalool, d-limonene, 

cumarin, iso-eugenol, cinnamyl alcohol, geraniol.  

Piktogram (Udråbstegn); ADVARSEL "Kan forårsage allergisk hudreaktion".  

Mærknings forklaring ADVARSEL "Kan forårsage allergisk hudreaktion". 
Mærkningen udløses pga.: Indholdet af eugenol > 1%   

Eugenol er en naturlig bestanddel af nellikeolie. 

Produkttype Hudprodukt - ”Leave on” kortvarigt. 

Anvendelse Efter insekt bid. Påføres de ramte områder en til flere gange dagligt efter behov. Undgå kontakt 

med øjnene.  

Egenskaber Øger blodgennemstrømningen, køler, lindrer og dulmer.  

Oplysning om 

indholdsstoffer 

Grundsubstans: Vaseline > 50 %, vaselineolie > 10 % olie, paraffin > 10 % (Pharma kvalitet) 

Naturlige bestanddele af de æteriske planteolier: 

INCI navn Cas. nr max % 

Eugenol 97-53-0 0,9-1,8 

Eukalyptol 470-82-6 < 0,8 

Cinnamal 104-55-2 < 0,4 

Linalool 78-70-6 < 0,2 

D-limonene 138-86-3 < 0,2 

Øvrige: Cumarin, iso-eugenol, cinnamyl alcohol, geraniol: > 0,001 og < 0,1  % 

Indeholder kamfer (naturlig) og mentol 

Fysisk/kemisk specifikation Konsistens: Fast voksagtig stift.  Farve: Mat blå   Duft: Kamfer, mentol og de æteriske olier 

Fysisk/kemisk renhed Jf. kravene til farmaceutiske produkter og fødevarer. 

Deklareret holdbarhed Anvendes bedst inden 2 år 

Kemisk forebyggelse  Ingen konservering, da produktet ikke giver anledning til vækst af bakterier, gær og skimmel. 

Emballage Stick 15 ml materiale: SAN Tyril 905    Hætte: PP1063L1 

Sikkerheds evaluering Sikkerhedsvurdering af indholdsstofferne er udarbejdet i samarbejde med Mediator.as 

Produktet hører ikke under hverken kosmetikforordningen eller medicinsk udstyr, og betragtes 

derfor som hørende under kemikalielovgivningen og skal mærkes i henhold til CLP-forordning 

1272/2008.  Som vurdering af produktsikkerheden tages der udgangspunkt i en sikkerheds-

vurdering, som det foretages i henhold til kosmetikforordning 1223/2009.  

 

!  


