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Niðurstaða eftirlits - Andlitsmaskar á vefsíðu – Málslok 

 

Umhverfisstofnun vísar í bréf stofnunarinnar, dagsett þann 15.2.2022 þar sem tilkynnt 

var um eftirlit með snyrtivörum sem Wedo er ábyrgt fyrir markaðssetningu á. 

Vísað er í meðfylgjandi eftirlitsskýrslu varðandi umfang og markmið eftirlitsins.  

 

Eftirfarandi vörur sem eru tilgreindar í töflunni hér að neðan falla undir umfang eftirlitsins 

og voru skoðaðar hjá fyrirtækinu: 

  

Vara Strikamerki 

LuLuLun Pure Balance andlitsmaski (1 stk) 4582305067569 

LuLuLun Pure Moist andlitsmaski (1 stk) 4582305067576 

LuLuLun Precious Mask Red Moist andlitsmaski (1 stk) 4582305067590 

LuLuLun Precious Mask Green Balance (1 stk) 4582305067613 

LuLuLun Premium sheet Hokkaido Lavender (7stk) 4582305065855 

LuLuLun Premium Sheet Mask Kyoto Green Tea (7 stk) 4582305065855 

LuLuLun Premium sheet Mask Hokkaido Melon  (7 stk) 4582305065831 

LuLuLun Premium Sheet Mask Setouchi Lemon (7 stk) 4582305065855 

LuLuLun Premium Sheet Mask Yamanashi Peach (7 stk) 4582305065916 

LuLuLun Premium Sheet Mask Tochigi Strawberry (7 stk) 4582305065855 

LuLuLun Over 45 Moist Sheet Mask (7 stk) 4582305068900 

LuLuLun Over 45 Clear Sheet Mask (7 stk) 4582305068917 

 

Engin frávik komu fram varðandi þær vörur sem féllu undir umfang eftirlitsins og telst 

máli þessu því lokið af hálfu stofnunarinnar. 

 

Vakin er athygli á því að hér er eingöngu um að ræða eftirlit í kjölfar ábendingar með 

þeim vörum sem tilgreindar eru í töflunni hér að framan. Hugsanlegt er að aðrar vörur, 

sem Wedo ehf. setur á markað standist ekki kröfur efnalaga nr. 61/2013 eða reglugerða 

settra á grundvelli þeirra og þurfi þar af leiðandi lagfæringa við til að uppfylla þær. 



 

Fyrirtækinu er velkomið að leita til sérfræðings stofnunarinnar Fífu Konráðsdóttur 

varðandi snyrtivörur í síma 591-2000 eða gegnum netfangið fifak@ust.is til að fá nánari 

upplýsingar. 

 

Virðingarfyllst 

 

Fífa Konráðsdóttir, 
sérfræðingur 

 

Björn Gunnlaugsson, 
sérfræðingur 

 
Meðfylgjandi: Eftirlitsskýrsla 
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