
19. Cosmetics Information Standard 2020 

The mandatory information standard prescribes requirements for the labelling of 

cosmetic products. 

About cosmetics 

The mandatory standard for ingredients labelling on cosmetics came into effect in 

1991. It was last updated on 24 November 2020 to include additional labelling 

requirements for hand sanitiser. 

Under the mandatory standard, cosmetic products are substances or preparations 

intended for placement in contact with any external part of the body, including 

the mouth and teeth, for the purpose of: 

• altering the odours of the body 

• changing the appearance of the body 

• cleansing the body 

• maintaining the body in good condition 

• perfuming the body 

• protecting the body. 

You should refer to the Therapeutic Goods Administration website for 

information about the requirements for sunscreen products and other excluded 

goods. 

Exclusions 

The following goods are excluded from the mandatory information standard: 

• therapeutic goods within the meaning of the Therapeutic Goods Act 1989 

• hand sanitisers that, under the Therapeutic Goods (Excluded Goods—Hand 

Sanitisers) Determination 2020, are excluded goods for the purposes of 

the Therapeutic Goods Act 1989 

• cosmetics manufactured in Australia for export 

• free samples of cosmetic products 

• testers of a cosmetic product. 

Mandatory standard 

The Consumer Goods (Cosmetics) Information Standard 2020 sets out the 

mandatory requirements for cosmetics ingredients labelling. These requirements 

are intended to: 

• reduce the risk of consumers unintentionally exposing themselves to 

ingredients causing allergic reactions 

https://www.tga.gov.au/therapeutic-goods-excluded-goods-determination-2018-explanatory-notes
https://www.legislation.gov.au/Details/F2020L01469


• help consumers choose effective hand sanitisers 

• reduce the risk of product harm, including ingestion by children. 

More information is available in the Explanatory Statement on the Federal 

Register of Legislation website. 

Key requirements 

The following provides some key information on the labelling requirements for 

this mandatory standard. 

Labelling for all cosmetics 

• Product ingredient information should be available to consumers at the 

point of sale. 

• The listing of product ingredients is required on the container or on the 

product itself, if not packed in a container. 

• Where the container or the product is of a size, shape or nature that 

prevents ingredient labelling by any of the above methods, the mandatory 

information standard requires the display of information to allow 

consumers to be informed. 

• The labelling of ingredients on cosmetics such as make-up, deodorant or 

moisturiser usually appears on the packaging or outer casing of the product 

for consumer knowledge. 

• When listing ingredients, the ingredients need to appear in descending 

order calculated by either mass or volume. 

• Alternatively, the mandatory standard allows for the listing of ingredients 

in the following way: 

o ingredients (except colour additives) in concentrations of 1 per cent 

or more in descending order by volume or mass 

o followed by ingredients (except for colour additives) in 

concentrations of less than 1 per cent in any order 

o followed by colour additives in any order. 

• The mandatory information standard does not require the listing of the 

quantity or percentage of each ingredient. 

Additional labelling for hand sanitiser 

Hand sanitiser that contains alcohol as the primary active ingredient must display 

the following information on the product container: 

https://www.legislation.gov.au/Details/F2020L01469/Explanatory%20Statement/Text


• The amount of alcohol contained in the product, shown as a percentage (%) 

by volume per volume (v/v). This may be shown in the list of ingredients 

or elsewhere on the container. 

• The following warnings (words to the same effect, or pictograms may be 

used): 

o Keep out of reach of children. 

o For external use only. 

o If ingested, seek immediate medical attention. 

o Flammable – keep away from fire and heat. 

o Discontinue use if skin irritation occurs. 

Testing 

While the standard does not require testing, before suppliers can label cosmetics 

accurately, they need to establish that the volume or mass is correct 

  



Bản dịch tham khảo 

Tiêu chuẩn thông tin Mỹ phẩm 2020 

Tiêu chuẩn thông tin bắt buộc quy định các yêu cầu đối với việc ghi nhãn các sản 

phẩm mỹ phẩm. 

Về mỹ phẩm 

Tiêu chuẩn bắt buộc về ghi nhãn thành phần trên mỹ phẩm có hiệu lực vào năm 

1991. Nó được cập nhật lần cuối vào ngày 24 tháng 11 năm 2020  bao gồm các 

yêu cầu ghi nhãn bổ sung cho chất tẩy rửa tay. 

Theo tiêu chuẩn bắt buộc, các sản phẩm mỹ phẩm là các chất hoặc chế phẩm 

dùng để tiếp xúc với bất kỳ bộ phận bên ngoài nào của cơ thể, bao gồm cả miệng 

và răng, nhằm mục đích: 

• thay đổi mùi cơ thể 

• thay đổi diện mạo của cơ thể 

• làm sạch cơ thể 

• duy trì cơ thể trong tình trạng tốt 

•  tạo mùi thơm cơ thể  

• bảo vệ cơ thể. 

Bạn nên tham khảo trang web của Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu để biết 

thông tin về các yêu cầu đối với các sản phẩm kem chống nắng và các hàng hóa 

bị loại trừ khác. 

Loại trừ 

Các hàng hóa sau đây được loại trừ khỏi tiêu chuẩn thông tin bắt buộc: 

• hàng hóa trị liệu theo nghĩa của Đạo luật hàng hóa trị liệu năm 1989 

• chất khử trùng tay, theo Quyết định về Hàng hóa trị liệu (Hàng hóa bị loại 

trừ - Chất tẩy rửa tay) 2020, là hàng hóa bị loại trừ cho các mục đích của Đạo luật 

về hàng hóa trị liệu năm 1989 

• mỹ phẩm sản xuất tại Úc để xuất khẩu 

• mẫu sản phẩm mỹ phẩm miễn phí 

•  sản phẩm mỹ phẩm dùng thử. 

Tiêu chuẩn bắt buộc 

Tiêu chuẩn Thông tin Hàng tiêu dùng (Mỹ phẩm) 2020 đưa ra các yêu cầu bắt 

buộc đối với việc ghi nhãn thành phần mỹ phẩm. Các yêu cầu này nhằm: 

• giảm nguy cho cơ người tiêu dùng khi vô tình tiếp xúc với các thành phần 

gây ra phản ứng dị ứng 



• giúp người tiêu dùng chọn các chất khử trùng tay hiệu quả 

• giảm nguy cơ gây hại cho sản phẩm, bao gồm cả việc trẻ em nuốt phải. 

Thông tin thêm có sẵn trong Tuyên bố Giải thích trên trang web Đăng ký Pháp 

chế Liên bang. 

Yêu cầu chính 

Sau đây cung cấp một số thông tin chính về các yêu cầu ghi nhãn đối với 

tiêu chuẩn bắt buộc này. 

Ghi nhãn cho tất cả mỹ phẩm 

• Thông tin thành phần sản phẩm phải có sẵn cho người tiêu dùng tại điểm 

bán. 

• Yêu cầu liệt kê các thành phần sản phẩm trên bao bì hoặc trên chính sản 

phẩm, nếu không được đóng gói trong bao bì. 

• Trường hợp vật chứa hoặc sản phẩm có kích thước, hình dạng hoặc tính 

chất mà ngăn cản việc ghi nhãn thành phần bằng bất kỳ phương pháp nào ở trên, 

tiêu chuẩn thông tin bắt buộc yêu cầu hiển thị thông tin để cho phép người tiêu 

dùng được thông báo. 

• Việc ghi nhãn các thành phần trên mỹ phẩm như trang điểm, chất khử 

mùi hoặc kem dưỡng ẩm thường xuất hiện trên bao bì hoặc vỏ ngoài của sản 

phẩm để người tiêu dùng biết. 

• Khi liệt kê các thành phần, các thành phần cần xuất hiện theo thứ tự giảm 

dần được tính theo khối lượng hoặc thể tích. 

• Ngoài ra, tiêu chuẩn bắt buộc cho phép liệt kê các thành phần theo cách 

sau: 

o thành phần (trừ phụ gia tạo màu) với nồng độ từ 1% trở lên theo thứ 

tự giảm dần theo thể tích hoặc khối lượng 

o tiếp theo là các thành phần (trừ phụ gia tạo màu) với nồng độ dưới 

1% theo bất kỳ thứ tự nào 

o tiếp theo là phụ gia màu theo thứ tự bất kỳ. 

• Tiêu chuẩn thông tin bắt buộc không yêu cầu liệt kê số lượng hoặc tỷ lệ 

phần trăm của mỗi thành phần. 

Ghi nhãn bổ sung cho nước rửa tay 

Nước rửa tay có chứa cồn làm thành phần hoạt chất chính phải hiển thị các 

thông tin sau trên hộp đựng sản phẩm: 



• Lượng cồn có trong sản phẩm, được biểu thị bằng phần trăm (%) thể tích 

trên thể tích (v / v). Điều này có thể được hiển thị trong danh sách các thành phần 

hoặc bất kỳ nơi nào khác trên hộp đựng. 

• Các cảnh báo sau (có thể sử dụng các từ có cùng tác dụng hoặc từ tượng 

hình): 

o Để xa tầm tay trẻ em. 

o Chỉ sử dụng ngoài da. 

o Nếu ăn phải, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức. 

o Dễ cháy - tránh xa lửa và nhiệt. 

o Ngưng sử dụng nếu bị kích ứng da. 

Thử nghiệm 

Mặc dù tiêu chuẩn không yêu cầu thử nghiệm, nhưng trước khi các nhà cung cấp 

có thể ghi nhãn mỹ phẩm một cách chính xác, họ cần xác định rằng thể tích hoặc 

khối lượng là chính xác. 

 


