
 

 

K V I E T I M A S 

 

Po dviejų, nepaprastai visiems sunkių metų pertraukos, Lietuvos kosmetikos ir buitinės chemijos gamintojų 

asociacija LIKOCHEMA, kartu su partneriais Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba bei Nacionaliniu 

visuomenės sveikatos cento Vilniaus departamentu 2022 m. gegužės 25 d. vėl kviečia į  XIV-tąjį metinį kosmetikos 

seminarą: 

Ar griežtėjantis kosmetikos gaminių reglamentavimas užtikrins vienodas sąlygas kosmetikos rinkos 

dalyviams, o vartotojams – saugius gaminius lentynose. Dabartis ir ateities perspektyvos 

Pati naujausia ir aktualiausia informacija, net 9 pranešėjai – tai  geriausias kosmetikos 

seminaras, skirtas kosmetikos gaminių importuotojams, platintojams, gamintojams bei kosmetikos rinkos 

priežiūros specialistams. Seminaro metu sužinosite: 

 kokie pakeitimai numatomi (EB) 1223/2009 atnaujintame Kosmetikos Reglamente 2023 metais 

 naujausią informaciją apie kosmetikos ingredientų ribojimus ir draudimus 

 kas laukia kosmetikos pramonės, įvedus mikroplastikų apribojimą 

 kad vienkartinis plastikas – iššūkis kosmetikos sektoriui 

 naujausius reikalavimus reklamai ir nesąžiningai komercinei veiklai bei laukiamas naujoves 

 apie reikalavimus importuotojams bei kosmetikos gaminių kontrolę muitinėje 

 apie kosmetikos rinkos kontrolę bei dažniausius pažeidimus 

 geros gamybos praktikos reikšmė bei numatomą sertifikatų išdavimą 

 apie COSMILE – kosmetikos pramonė sukūrė mobilią aplikaciją vartotojams 

 visi pranešėjai yra labai kompetatingi savo sričių specialistai, todėl į jums kilsiančius klausimų galėsime 

atsakyti iš karto seminaro metu. 
 

Renginys įvyks 2022 m. gegužės  25 d. Vilniuje, viešbučio “Narutis” Kolonų salėje.  

 

Registruotis prašome iki 2022m. gegužės 20 d. užpildant anketą https://forms.gle/g7UhAgmJewuDF6WR8  

 

Dalyvavimas seminare mokamas – 160 EUR (PVM neskaičiuojamas) vienam asmeniui. 

Nemokamai dalyvauja asociacijos LIKOCHEMA nariai (po vieną iš kiekvienos įmonės), jei pageidauja daugiau, jiems 

taikoma 50% nuolaida. 

Mokestį už seminarą pervesti iki gegužės mėn. 21 dienos. 

Lietuvos kosmetikos ir buitinės chemijos gamintojų asociacijos LIKOCHEMA 

A. s.: LT78 7044 0600 0157 9018 SEB banke. 

Įmonės kodas 125373741 

Sumokėjusiems už seminarą dalyviams bus išrašomos sąskaitos-faktūros, kurias išdalinsime seminaro metu.  

Visais dėl seminaro kilusiais klausimais kreiptis į LIKOCHEMA asociaciją: 

mob.: +370 687 58098; e-mail: inara@likochema.lt 

mob.: +370 676 17553; natalija@likochema.lt 

 

Pagarbiai, 

Inara Joniškienė 

Vykdančioji direktorė 

https://forms.gle/g7UhAgmJewuDF6WR8

