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De kinesiske myndigheder, som regulerer kosmetik i Kina – NMPA (National Medical Products Administration) – har meddelt, 
at de fjerner de ellers obligatoriske dyreforsøgskrav for importeret ’generel’ kosmetik fra 1. maj 2021.

Det er et stort skridt fremad, at Kina lemper lovgivningen på dette område og tillader, at de importerede produkter ikke 
længere behøver gennemgå de obligatoriske dyreforsøg. 'Generel' kosmetik er langt stør-

ste delen af de produkter, som importeres til Kina, og omhandler produkttyper som 
shampoo, ansigtscreme, bodylotion og makeup. ’Speciel’ kosmetik er produkter 

med særlige anprisninger, og den type produkter vil fortsat skulle igennem de ani-
malske tests. Det gælder produkter til hårfarvning, permanent, hud-

blegning, solbeskyttelse, antiakne-produkter eller produkter 
mod hårtab. Tandpasta bliver som noget nyt et kosmetisk 

produkt, og produkter som deodoranter og hårfjernings-
midler bliver fremover en del af den ’generelle’ kosmetik 
i stedet for den ’specielle’.

De nye regler for kosmetik i Kina inkluderer ligeledes 
paragraffer om bl.a. råvarer, produktion, registrering, 
tilsyn og juridisk ansvar. Alle er forandringer, som er 
med til at fjerne meget af bureaukratiet, der tidligere har 

eksisteret på dette område. Kina har også godkendt to 
nye ikke-animalske metoder til test af kosmetiske produk-

ter, hvilket er en indikation på, at et totalt forbud mod test 
på dyr kan være en realitet i løbet af forholdsvis kort tid.
Udarbejdet af Anne-Dorte Mathiesen 

Nye kosmetikregler i Kina giver pr. 1. maj 2021 virk-
somheder mulighed for at markedsføre de 

fleste almindelige, importerede kosme-
tiske produkter uden forudgående 

dyreforsøg. 
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Slut med obligatoriske dyreforsøg i Kina for ’generel’ importeret kosmetik
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Generel kosmetik.
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Matas har købt to IT- og indkøbsselskaber og indgået et 
samarbejde med onlineapoteket Gazelle Online Apotek, 
der driver webapoteket.dk.

Som led i udviklingen af sit datterselskab Firtal Group har 
Matas via Web Sundhed ApS købt de to selskaber Apo-IT 
ApS og Web-Apo ApS for den samlede købssum af kr. 85,6 
mio., hvoraf betingede vederlag udgør op til kr. 20 mio. 
Disse selskaber vil blive drevet af Firtal Group.

"Efterspørgslen på sundhedsprodukter er eksploderet 
det seneste år – ikke mindst på nettet. Derfor tager vi nu det 

naturlige næste skridt for Firtal med opkøbet af en health-
tech-platform og et samarbejde med Danmarks førende 
onlineapotek," siger Brian Andersen, bestyrelsesformand 
for Firtal Group og direktør for E-commerce for Matas.

Matas vil via datterselskaberne bidrage til at øge udval-
get af varer på webapoteket.dk med nye helsekostmær ker, 
specialhudpleje til problemhud, og sundhedsprodukter, 
som i dag kun forhandles i udlandet. Gazelle Online Apo-
tek vil fortsat være 100% ejet af apoteker Trine Persson, 
og selskabet vil fortsat stå for driften af webapoteket.dk

Matas køber healthtech-platform


