
CONFIÁVEL PARA A VIDA REAL
SOLuçõES Em AuDItORIA, ANÁLISES, CERtIFICAçãO & 
tREINAmENtO PARA INDÚStRIA DE COSmÉtICOS



A BELEZA EStÁ LIGADA À SEGuRANçA 
DO PRODutO.  E QuALIDADE EStÁ 
SEmPRE NA mODA.

À medida que as regulamentações 
locais e internacionais da indústria de 
cosméticos aumentam, é cada vez 
mais crítico estabelecer sistemas de 
controle que assegurem proteção à 
marca. 

Essa proteção começa no controle da 
matéria-prima e vai até as prateleiras 
onde o produto está exposto. 

Tudo isso para entregar ao consumidor 
a promessa de valor que a marca 
representa.

Nossa rede global de especialistas 
e nossa atuação local garantem 
segurança e agilidade durante todo o 
ciclo de vida de seu produto. 

A SGS lhe oferece um amplo portifólio 
de serviços que se estende por toda a 
cadeia produtiva.

CONtROLE A QuALIDADE E SEGuRANçA 
DE SEuS PRODutOS COm AS SOLuçõES 
DA SGS

 � Auditorias e treinamentos in 
company em boas práticas de 
fabricação (BPF).

 � Avaliação e qualificação de 
fornecedores.

 � Inspeção desde a matéria prima 
até a verificação de produtos 
acabados.

 
Além dos programas de inspeções e 
auditorias, a SGS possuí laboratório 
próprio que pode auxiliar todos os 
seus programas, realizamos diversas 
análises, como por exemplo:

 � Avobenzone
 � Benzyl Alcohol
 � Butylparaben
 � CAPRYLYL GLICOL
 � Chlorphenesin
 � Diazolidinyl Urea
 � DMDM Hydantoin
 � DROP POINT
 � DSC Analysis
 � Ethylparaben
 � IMI Urea
 � IR Scan
 � Methylparaben
 � Metals (ICP-MS)
 � Microbiological analyzes
 � Octinoxate
 � Octisalate
 � Octocrylene
 � Oxybenzone

 � Phenoxyethanol
 � Propylparaben
 � Total Homosalate
 � Visual Collor Evaluation
 � Water
 � Zinc Oxide

OutROS SERVIçOS RELACIONADOS

 � Auditorias Sociais
 � Verificação de Inventário de 

Carbono (ISO 14064)
 � Gestão da Energia (ISO 50001)
 � Ecodesign 
 � Rotulagem Ambiental  
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