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Fagron Cosmetica

Handleiding voor de notificatie van een cosmetisch product op 
het Cosmetic Product Notification Platform
Gezien u als apotheker de cosmetica zelf herverpakt in een gewenste verpakking(sgrootte) dient u zich als  
verantwoordelijk persoon te registreren.
Deze notificatie gebeurt op het CPNP (Cosmetic Product Notification Platform) en neemt slechts enkele minuten 
in beslag. Van zodra deze notificatie gebeurd is, bent u wettelijk in orde. 
U hoeft geen notificatie in te dienen bij de FOD Volksgezondheid noch bij het Antigifcentrum.
Indien u melding krijgt van een bijwerking dient u hiervan melding te geven bij de FOD Volksgezondheid.

1  Aanmaken van een Europees wachtwoord

Alvorens u toegang krijgt tot het CPNP platform moet u een Europees wachtwoord aanmaken.
Volg de 5 eenvoudige stappen op volgende link : CPNP - How to create an EU Login account? (europa.eu)

2  Notificatie van het cosmetische product op CPNP 

Om de notificatie vlot te laten verlopen, wordt aangeraden om de Technical Data Sheets (TDS) van elke  
cosmetische referentie bij de hand te nemen. In elke TDS vindt u de nodige informatie terug om de notificatie 
tot een vlot einde te brengen.
De TDS van elke referentie is terug te vinden op www.fagron.be.

Volg onderstaande procedure :

1  Ga naar het CPNP platform.
2  Log in met het correcte emailadres en wachtwoord van het bedrijf/de apotheek waarop u wilt inloggen 

(cfr. EU login). 
3  U komt op volgend hoofdscherm terecht.

4  Klik op ‘Products’.
5  Klik op ‘Notify a product’.
6  Selecteer het type product dat moet genotificeerd worden. 

Voor de cosmetische referenties zal dit ‘notify a single component product’ zijn. 
Het gaat hier om één verpakking van een crème, gel,...

7  Vul de informatie correct in bij zowel general information als product details aan de hand van de TDS’en.
8  Voeg een foto van de etikettering (verplicht) en verpakking (optioneel) toe.

De richtlijnen rond etikettering vindt u terug in de cosmeticacatalogus, op www.fagron.be of  
www.myprep.fagron.be.

9  Klik op ‘Notify’.
10  Het product zal nu terug te vinden zijn onder ‘Products – my notifications’ met status ‘Notified’.  

Het product heeft een CPNP referentienummer toegewezen gekregen.
U krijgt geen bevestiging meer via mail.


