
 
C/ Ferran el Catòlic, 3                                     

25200 Cervera (Lleida)                           

Telf/Fax: 973 532110                  

www.fitomon.com 

info@fitomon.com 

Seminari sobre Requisits legals per a Instal·lacions i 
Fabricació de Productes Cosmètics Naturals 

Dissabte 23 de gener de 2010  
de 10:00 h a 13:00h a Cervera 

Preu: 60 € 
Imparteix:  

Astrid Van Ginkel 
Llicenciada en Farmàcia i Masters en Biologia 

Destinataris 

 

Petits productors, 

artesans, interessats, 

professionals de la 

salut i de les teràpies 

alternatives, centres 

d’estètica, balnearis, 

etc.. 

Objectius i Programa 

 

Conèixer la normativa que afecta a la elaboració de sabons i productes 

cosmètics i els Requisits de les instal·lacions, locals i productes. 

 

 

 

- Conèixer la Normativa vigent referent a cosmètica natural 

- Aprendre els requisits legals de fabricació 

- Conèixer la legalitat en quant a comercialització i distribució 

 

 

Butlletí d'inscripció                  Enviar per Fax juntament amb el comprovant bancari corresponent a l' import indicat 

 

Atenció!! Abans de realitzar la inscripció consultar places disponibles 

Empresa Dedicació 

Nom Codi Postal 

Cognoms Població  

NIF Telèfon 

Adreça e-mail 

 

 

Cal fer factura?    Si          No 

 

 
Per fer efectiva la inscripció s’haurà de fer l’ ingrés de 60 € , indicant nom de l’assistent al  nº de compte : 

1491 0001 28 0010004362  / Triodos Bank 

Signatura, 

 

 

Dades per facturar 

En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos 

suministrados por usted en este formulario quedarán incorporados en un fichero automatizado, el cual será procesado exclusivamente 

para la finalidad de mantener la relación contractual con el cliente, la realización de estudios estadísticos, así como el envío de 

publicidad relativa a Centro de Asesoria Dr Ferrer S.L., del que Centro de Asesoria Dr Ferrer S.L. será titular y responsable, pudiendo 

usted en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y revocación del consentimiento para la cesión de sus 

datos en los términos previstos en la referida Ley y demás normas que la desarrollan. 


