
INTERTEK TÜRKİYE 

SAĞLIK, GÜZELLİK VE 

PERAKENDE HİZMETLERİ 



Intertek, dünya çapında endüstrilere Toplam Kalite Güvencesi yaklaşımını sağlayan 
lider bir kuruluştur. 100'den fazla ülkede, 1.000'den fazla laboratuvar ve ofisten 
oluşan küresel ağımız; müşterilerimizin operasyonları ve tedarik zincirleri için 
yenilikçi ve özel Güvence, Test, Gözetim ve Belgelendirme çözümleri sunmaktadır. 
Doğruluk, hız ve tutku ile sunduğumuz Intertek Toplam Kalite Güvence 
uzmanlığımız; müşterilerimizin geleceğe güvenle ilerlemelerini sağlar.
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Kişisel bakım ve kozmetik ürünleri üreticileri, tedarikçileri 
ve perakendecileri; ürünlerinin güvenliği ve kalitesine 
özen göstermekle yükümlüdürler. 

Intertek, müşterilerine ürünlerin, hammaddelerin ve tüketici malzemelerinin 
analizinde; uzman kadrosu ile hizmet sunmak üzere, iyi donanımlı küresel bir 
laboratuvar ağına sahip tamamen bağımsız bir test kuruluşudur. 
Ürünlerinin risk kaynaklarını anlamalarına ve azaltmalarına yardımcı olmak 
için perakendecilere, üreticilere ve tedarikçilere sağlıklı veriler sunan 
dünyanın en güvenilir iş ortağıdır. 



Kozmetik Ürünlerinde 
Güvenlik, Etkinlik, Kalite ve 
Yasalara Uyum

Kişisel bakım ve kozmetik ürünleri, günümüzde en çok ihtiyaç duyduğumuz 
tüketim ürünleri arasındadır. İnsan sağlığını doğrudan etkileme potansiyeline sahip 
oldukları için; kozmetik ürünleri, mevzuata tabidir ve kalitenin yanında güvenliğinin 
de kontrol edilmesi gerekmektedir.
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SAĞLIK VE GÜZELLİK 

• Güvenlik ve Kalite Testleri
• Mikrobiyolojik Testler
• Ağır Metallerin Kontrolü
• Ürün Karakterizasyonu -

Fiziksel/Kimyasal Özellikler
• Ambalaj Malzemelerinin Kontrolü
• Hammaddelerde Kalite ve

Kontrol Testleri
• Kimyasal Testler
• Kalıntı Testleri
• GMP - ISO 22716 Denetimi
• In-Vitro Test Hizmetleri
• Stabilite Çalışmaları
• Koruyucu Etkinlik Testleri
• Dermatolojik Etkinlik Çalışmaları -

Patch Test

• Kozmetik Ürün Bilgi -
Dosyalarının Hazırlanması

• Ürün Güvenlik Değerlendirmesi
• Etiket Kontrolü
• EU CPNP Portalına Bildirim

Etkinlik ve Performans 
Çalışmaları 
Etkinlik ve performans 
değerlendirmeleri için özgün klinik 
çalışmalar, In-Vitro testler ve 
tüketici değerlendirmeleri    
önerilmektedir. 
Intertek, Avrupa’da sahip olduğu 
geniş gönüllü ağı ile; cilt ürünleri , 
güneş ürünleri, ağız bakımı, saç 
bakımı gibi kişisel bakım ürünlerinin  
iddialarının doğrulanması 
çalışmalarını yürütmektedir.

Ürün Güvenlik Değerlendirmesi 
ve Yasalara Uyum
Yurt dışında bulunan onaylı 
toksikologlarımız tarafından aşağıda 
belirtilen çözümleri sunmaktayız:

Intertek, kozmetik sektöründe 30 yılı aşkın deneyimiyle 
kozmetik ürünlerinin kalitesini, güvenliğini ve etkinliğini 
tüm dünya çapında kontrol edebilmektedir. Bu alanda 
sunduğu geniş hizmet yelpazesi ile üreticilere, 
distribütörlere ve ihracatçılara her aşamada destek 
sağlamaktadır. 

2009 yılında, EC 1223/2009 EU 
Kozmetik Regülasyonu, EU Kozmetik 
Direktifi 76/768 EEC’nin yerini 
almıştır ve 11 Temmuz 2013’te 
regülasyon tamamen yürürlüğe 
girmiştir. Bu yeni yasal düzenlemenin 
gereklilikleri ile beraber, güncel 
hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. 
Ülkemizde de ilgili regülasyon 
referans alındığından üreticilerimiz 
için oldukça önem taşımaktadır.

Intertek, kozmetik, sağlık ve güzellik 
ürünleri için; yenilikçi denetim, test, 
eğitim ve kalite güvence çözümleri 
sağlar. Tedarik zinciri boyunca 
ürünlerinizin güvenliği, etkinliği ve 
yasal olarak kabul edilebilirliğinin 
değerlendirmesine imkan sunar.

Kozmetik Ürünlerinde 
Sunduğumuz Çözümler:



Intertek Test Hizmetleri A.Ş.

Merkez Mah. Sanayi Cad.
No.23 Altındağ Plaza
Yenibosna 34197 İstanbul
Türkiye

+90 212 496 48 14

nesrin.hakkioglu@intertek.com

intertek-turkey.com




