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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS IFRA 

 
Este Certificado avalia a conformidade da fragrância de acordo com as Normas IFRA e fornece indicações das 
restrições de uso, se necessárias. Baseia-se apenas nos materiais sujeitos às Normas IFRA para análise dos 
parâmetros de toxicidade descritos em cada Categoria.  
Este certificado não substitui, no entanto, uma avaliação detalhada desta fragrância. 

 
 

PARTE CERTIFICADA: 
Eco Candle Project  

Rua Quinta de Santa  Marta n.º 4 Loja E/F 

1495-171 Algés Portugal 

CERTIFICADO ENTREGUE A: 
Eco Candle Project  

OBJETO DO CERTIFICADO: 
Ambre Fragrance Oil 

INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA: 
Certificamos que a fragrância indicada acima está em conformidade com as Normas da INTERNATIONAL 
FRAGRANCE ASSOCIATION (IFRA), até e incluindo a 49ª Emenda ao Código de Práticas da IFRA (publicada em 
Janeiro de 2020), desde que seja utilizado nas seguintes categorias a um nível de concentração máximo de: 

 
 

 
 

 
 

 

 

Para outros tipos de aplicação ou uso em níveis de concentração mais elevados, uma nova avaliação pode ser 

necessária; por favor entre em contato Eco Candle Project através de: info@ecocandleproject.com ou +351 911 749 

753 

  

Categorias IFRA [ver abaixo Anexo 1 p/ detalhes] Percentagem máx. autorizada (%) 

Categoria IFRA 1 Não aprovada, não usar 

Categoria IFRA 2 5.5% 

Categoria IFRA 3 3.59% 

Categoria IFRA 4 ilimitada 

Categoria IFRA 5A 25.64% 

Categoria IFRA 5B 4.90% 

Categoria IFRA 5C 6.65% 

Categoria IFRA 5D 1.66% 

Categoria IFRA 6 Não aprovada, não usar 

Categoria IFRA 7A 5.86% 

Categoria IFRA 7B 5.86% 

Categoria IFRA 8 1.66% 

Categoria IFRA 9 21.01% 

Categoria IFRA 10A 21.01% 

Categoria IFRA 10B 57.79% 

Categoria IFRA 11A 1.66% 

Categoria IFRA 11B 1.66% 

Categoria IFRA 12 Ilimitada 

http://www.ecocandleproject.com/
mailto:info@ecocandleproject.com
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ANEXO 1 

Abaixo encontra um extrato das informações fornecidas pela IFRA em relação aos tipos de aplicação presentes em cada 

Categoria IFRA. Informações adicionais sobre as Categorias da IFRA podem ser encontradas no Guia de Normas da 

IFRA, emitido pela IFRA. Mais informação em https://ifrafragrance.org/  

 

Categorias IFRA Tipo de Produtos 

IFRA Categoria 1 Produtos aplicados nos lábios: Produtos para os lábios, por ex. batom, protetor labial; Brinquedos infantis 

IFRA Categoria 2 Produtos aplicados nas axilas: Desodorizantes e antitranspirantes de todos os tipos; Sprays/névoas corporais 

IFRA Categoria 3 
Produtos aplicados no rosto/corpo com as pontas dos dedos: Produtos para os olhos, por ex. Maquilhagem 
para os olhos, hidratante para os olhos; Maquilhagem Facial; Removedor de Maquilhagem; Tiras de poros do 
nariz; Toalhetes para rosto, pescoço, mãos, corpo; Máscaras faciais; Corpo e pintura facial 

IFRA Categoria 4 

Produtos relacionados com fragrâncias finas: Fragrâncias finas hidroalcoólicas e não hidroalcoólicas de todos 
os tipos, por ex. Eau de Toilette, Parfum, Cologne, perfume sólido, creme perfumado, pós-barba de todos os 
tipos; Ingredientes de misturas de perfumes e fragrâncias para kits cosméticos; Almofadas/sachet de cheiro; 
Tiras de perfume 

IFRA Categoria 5A 
Produtos tipo loção corporal aplicados no corpo usando as mãos (palmas), Produto não enxaguado: Produtos 
para o cuidado dos pés por exemplo. Cremes, pós; Repelente de insetos para aplicação na pele; Todos os 
pós e talco (exceto para bebés e pós e talco) 

IFRA Categoria 5B 
Produtos hidratantes faciais aplicados no rosto com as mãos (palmas), Produto não enxaguado: Tónico 
facial; Hidratantes e cremes faciais 

IFRA Categoria 5C 
Produtos de creme para as mãos aplicados nas mãos com as mãos (palmas), Produto não enxaguado c: 
Creme para as mãos; Produtos de cuidado da Unha , incluindo cremes para cutículas; Desinfetantes para as 
mãos 

IFRA Categoria 5D 
Cremes para bebés, óleos para bebés e talco para bebés: Creme/loção para bebés, óleo para bebés, talcos 
para bebés e talco 

IFRA Categoria 6 
Produtos com exposição oral e labial: Creme dental; Colutório, incluindo sprays bucais; Pó dental, ,tiras, 
pastilhas para enxaguamento bucal 

IFRA Categoria 7A 
Produtos para enxaguamento aplicados no cabelo com algum contato com as mãos: Permanente de cabelo 
ou outro produto químico de cabelo tratamentos (enxaguar), e. relaxantes, incluindo tinturas de cabelo com 
enxaguamento 

IFRA Categoria 7B 

Produtos sem enxaguamento aplicados no cabelo com algum contato com as mãos: Sprays de cabelo de 
todos os tipos, por ex. bombas e aerossóis; Auxiliares de modelagem de cabelo não sprays, por exemplo. 
mousse, condicionadores sem enxaguamento; Permanente de Cabelo ou outro 

tratamentos químicos capilares (sem enxaguamento), por ex. relaxantes, incluindo tinturas de cabelo sem 
enxaguamento; Champô - Seco. Desodorizante de cabelo 

IFRA Categoria 8 
Produtos com exposição ano genital significativa: Toalhetes íntimos; Absorvente interno; Toalhitas; Papel 
higiénico (molhado) 

http://www.ecocandleproject.com/


 
Pág. 3/2 

Data de emissão: 11/022022 

Versão: A (09/11/2021) 

  

 
www.ecocandleproject.com 

Eco Candle Project Rua Quinta de Santa Marta n.º 4 Loja E/F 1495-171 Algés, Portugal 

 
 

IFRA Categoria 9 

Produtos com exposição do corpo e das mãos, principalmente com enxaguamento: Sabonete em barra; 
Sabonete líquido; Champô de todos os tipos; Condicionador (enxaguar); Gel de banho e gel de banho de 
todos os tipos; Lavagem do bebé, banho, Champô; géis de banho, espumas, mousses, sais, óleos e outros 
produtos adicionados à água do banho; Produtos limpeza para o rosto  (com enxaguamento); Cremes de 
barbear todos os tipos, por ex. stick, géis, espumas; Todos os depilatórios (incluindo faciais) e ceras para 
remoção de  pêlos; Produtos para o cuidado dos pés (os pés são colocados numa banheira para imersão); 
Champôs para animais de estimação 

IFRA Categoria 10A 

Cuidados domésticos excluindo produtos em aerossol/spray: Detergente para lavar à mão; Pré-tratamento de 
lavandaria de todos os tipos, por exemplo pasta, sprays, barras; Detergentes para máquinas de lavar roupa 
com contacto com a pele, por ex. líquidos e pós; Amaciadores de roupa de todos os tipos, incluindo folhas de 
amaciador de roupa; Água para engomar; Detergente para lavar loiça à mão; Produtos de limpeza de 
superfícies duras de todos os tipos, por ex. casa de banho, produtos de limpeza de cozinha, lustra-móveis; 
Toalhetes para assentos sanitários; Produtos de limpeza doméstica, outros tipos, incluindo produtos de 
limpeza de tecidos produtos de limpeza de carpetes, polidores de móveis sprays e toalhetes, tira-nódoas, 
produtos de tratamento para têxteis, por ex. sprays de amido; Cera para piso; kits secos de limpeza; Óleo 
perfumado para lâmpada difusora, difusores de varetas, pot-pourri, recargas líquidas para ambientadores 
(não sistemas de cartucho), etc. 

IFRA Categoria 10B 
Produtos de aerossol/spray para uso doméstico: Sprays para animais aplicados em animais; Sprays 
ambientadores, manuais, incluindo aerossol e bomba; Insecticidas em aerossol/pulverização 

IFRA Categoria 11A 
Produtos para contato com a pele, mas com transferência mínima de fragrância para a pele proveniente de 
substrato inerte sem Exposição UV: Pensos convencionais de higiene feminina, forros, pensos interlabiais; 
Fraldas (bebé e adulto);Calça para incontinência de adulto, almofada; Papel higiénico (seco) 

IFRA Categoria 11B 

Produtos para contato com a pele, mas transferência mínima de fragrância para a pele proveniente de  
substrato inerte com potencial exposição aos raios UV: Meias com hidratantes; Meias perfumadas, luvas; 
Tecidos faciais (tecidos secos);Guardanapos; Toalhas de papel; Sacos de trigo; Máscaras faciais 
(papel/proteção), por exemplo. Máscaras cirúrgicas não usadas como Aparelho médico; Adubos sólidos 
(pellets ou em pó) 

IFRA Categoria 12 

Produtos não destinados ao contato direto com a pele, transferência mínima ou insignificante para a pele: 
Velas de todos os tipos; Detergentes de roupa para lavagem à máquina com contacto mínimo com a pele 
(por exemplo, pastilhas de líquidos, pastilhas); Aparelhos de fusão de ar automáticos e fragrâncias de todos 
os tipos, por ex. aerossol concentrado com doseador, plug-ins, elétricos, incenso, recargas de líquidos 
(cartucho); Sistemas de distribuição de ar; Caixa de areia do gato; Capas para telemóveis; 
Desodorizantes/máscaras não destinado ao contato com a pele, por exemplo. desodorizantes para máquinas 
de secagem de tecidos, pós para tapetes; Combustíveis; Inseticidas por exemplo. bobina para mosquitos, em 
papel, elétrica, para vestuário, exceto aerossóis/sprays; Sticks de incenso; Detergente e desodorizantes para 
lavar loiça - para lavagem à máquina; Jogos de tabuleiro olfativos; Tintas; Artigos de plástico (excluindo 
brinquedos); Produtos para Scratch and Sniff (raspar e cheirar); Envelope perfumado; Sistema de dispersão 
de perfume (usando tecnologia de ar seco- Dry Air Technology); Produtos para polir sapatos; Blocos de uso 
sanitário (casa banho-sanita) 
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