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Jakie kosmetyki można zabrać do samolotu?

Kosmetyki można przewozić bez ograniczeń w bagażu rejestrowanym, a więc nadawanym do
luku samolotu. W bagażu podręcznym, zabieranym na pokład samolotu, kosmetyki płynne, czyli
wszelkie emulsje, żele, pasty, aerozole itp. muszą być przewożone w pojemnikach o objętości do
100 ml każdy, a wszystkie pojemniczki muszą być umieszczone w przezroczystej torebce o
maksymalnej pojemności 1 litra.

Uwaga! Od 2023 roku niektóre lotniska zmieniają limity i zasady przewożenia płynów w bagażu
podręcznym. Dzięki nowoczesnym skanerom 3D na pokład samolotu będzie można zabrać
nawet do 2 litrów płynów, bez konieczności przewożenia w pojemniczkach. Przed podróżą
zapoznaj się z zaleceniami lotniska wylotu i lotnisk przesiadkowych.

typ przedmiotu bagaż
podręczny

bagaż
rejestrowany

Dezodoranty żelowe lub w aerozolu; perfumy TAK* TAK

Kremy i inne płyny kosmetyczne (np. emulsje do opalania, mleczka
nawilżające itp.)

TAK* TAK

Krople do oczu  TAK** TAK

Maszynki do golenia (jednorazowe) TAK TAK

Mydło w płynie TAK* TAK

Lakier do paznokci i płyn do zmywania paznokci (z wyjątkiem
łatwopalnych)

TAK* TAK

Olejki do kąpieli, substancje nawilżające TAK* TAK

Osłonięte golarki i ostrza (za wyjątkiem jednorazowych maszynek do
golenia z ostrzami zamkniętymi w osłonce)

NIE TAK

Pasta do zębów, płyn do płukania ust TAK* TAK

Pilnik do paznokci TAK TAK

Podkłady do makijażu TAK* TAK

Płyn do demakijażu, toniki, mleczka TAK* TAK

Płyn do soczewek kontaktowych TAK* TAK

Płynne błyszczyki TAK* TAK

Szampony, odżywki, mydło, żele TAK* TAK

Tusz do rzęs w płynie TAK* TAK
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typ przedmiotu bagaż
podręczny

bagaż
rejestrowany

Żele i spray do włosów TAK* TAK

* Płyny można przewozić w pojemniku do 100 ml.
** Uwaga! Krople do oczu traktowane są jako niezbędne leki. Są dozwolone do przewozu w
objętości większej niż 100 ml, należy jednak zgłosić je osobno podczas kontroli bezpieczeństwa
na lotnisku.

Zobacz �lm

Czy artykuł zawierał poszukiwane przez Ciebie informacje?  Tak  | Nie


