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Productes químics en el sector de 
perruqueria i tractaments de bellesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Presentació:  
El sector de perruqueria i tractaments de bellesa està altament feminitzat i constituït principalment per petites empreses. Els productes cosmètics 

que es fan servir, tot i ser d'ús quotidià, no deixen de ser productes químics, alguns dels quals poden ser perillosos si no s'utilitzen de manera 

adequada, la qual cosa pot afectar la salut. Un exemple d'això és la relativa alta incidència de dermatitis de contacte que hi ha entre els 

professionals del sector, causada per determinats tints de cabells. 

En aquest webinari s'analitzarà la situació actual de l'ús de productes cosmètics en l'àmbit laboral, la caracterització de la seva perillositat, les 

alternatives menys tòxiques, el marc normatiu que regula la seva comercialització, la cosmètica - vigilància dels efectes adversos i les mesures 

preventives recomanades. 

Aquesta iniciativa s'emmarca dins del projecte de MC MUTUAL "360º PRL: Abordant la prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere" 

que té com a objectiu visualitzar la importància d'abordar la prevenció amb perspectiva de gènere (més informació del projecte en aquest 

ENLLAÇ). 

Dirigit a: 
Professionals del sector, tècnics i responsables de PRL, i d’altres professionals relacionats amb la salut laboral.  

Programa 

10:00 h Benvinguda 

10:05 h El sector en dades 

  Cristina Bercero. Tècnica superior de PRL. Divisió de Serveis de Prevenció d’MC MUTUAL. 

10:15 h Mapa de Risc Químic en el sector de Perruqueria i Tractaments de Bellesa 

 Yolanda Juanes. Tècnica superior de PRL. Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. 

10:35 h Substitució de productes químics perillosos a les perruqueries, és possible? 

 Esther Martí. Fundadora de la Red de Peluquerías Saludables y Sostenibles. 

10:55 h Garantia sanitària de productes cosmètics 

 Rosario Sánchez. Consellera tècnica de productes cosmètics, Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). 

11:15 h Torn de preguntes 

 

 

En MC MUTUAL impulsamos la divulgación y la promoción de la PRL con la finalidad de prestar el mejor servicio y atención a nuestros mutualistas, y en 

cumplimiento del Real Decreto 860/2018 y Resolución anual de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones por la que se establece el Plan General 

de Actividades Preventivas de la Seguridad Social. Realizamos webinarios para informar, asesorar y contribuir a la integración de la prevención en todos los niveles 

de las organizaciones. 

Dilluns, 4 d’octubre de 2021 

Horari: de 10.00 h a 11.30 h 

(horari peninsular) 

Inscripcions: AQUÍ 

2 dies laborables abans de l’esdeveniment rebreu un e-mail amb la informació per a accedir al webinari. 
En aquest  webinari tindreu disponible l’activació de subtítols en directe. 

 en el qual podreu activar els subtítols en directe. 

WEBINARI 
DIVULGATIU 

https://prevencion.mc-mutual.com/articulos/-/asset_publisher/gPV7bp1C7xJS/content/-es-necesario-abordar-la-prevencion-de-riesgos-laborales-con-perspectiva-de-genero-?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gPV7bp1C7xJS_assetEntryId=9716212&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gPV7bp1C7xJS_redirect=https%3A%2F%2Fprevencion.mc-mutual.com%3A443%2Farticulos%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gPV7bp1C7xJS%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gPV7bp1C7xJS_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_gPV7bp1C7xJS_assetEntryId%3D9716212
https://www.mc-mutual.com/gestionEventos/eventos/detallesEvento.do?eventoId=8563&ext=4

