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Об'ект експертизи: <Experalta Platinum) зволожуючий тонуючий крем SPF 15 в
асортиментi , кСибiрська СПА колекцiя, крем для рук i нiгтiв <<Тыквенный пирог>
(назва об'екга експергизи)
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Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикчл: 3304
Сфера застосування та реалiзацii об'екта експертизи: за призначенням, косметичнi
саJIони, аптечнi мережi, оптово-роздрiбна торгiвля.

Краiна-виробник: ТОВ кЛаборатория красоты)), Росiя, |27006, м. Москва, вул" СадоваТрiумфальна, 4-10., адреса виробництва: Росiя, 249020, Калужська обл., Боровський р-н,

А

с.

з9

Заявник експертизи: ТОВ KMicT
J\ъ2 л1,

.Щанi

за

поу

Плюс>>,

Украiна, 03150, м. Киiв, вул. Тверська, будинок

32008828

про контракт на постачання об'екта в Украiну: додаеться до супроводжуючоi

вантаж документацii.

Об'скт експертизп вiдповiдае встановленим медичним критерiям безпеки/показникам:

RСанПiН 2.2.9.027-99 ",Щержавнi caHiTapHi правила i норми безпеки продукцii

парфумерно-косметичноi промисловостi", Регламент (€С)ХЬ122З12009 Свропейського
Парламенту i Ради вiд З0 листопада 2009 на косметичну продукцiю; за результата]\{и
iдентифiкацii, оцiнки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевiрки
(контролю) наданого заJIвником зразка об'екта експертизи, а саме: iндекс шкiрноПодразнюючоi дii 0 балiв, iндекс подразнюючоi дii на слизову оболонку очей 0 балiв.
Мiкробiологiчнi показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacter еасеае в 1 г
(куб.см) вiдсутнi, S. Aureus в 1 г (куб.см) вiдсутнi, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см)

вiдсутнi; дрiжджi та плiснявi гриби КУо/г (куб" см) <100. Продукцiя не вмiщуе речовин,
якi визначенi .Щирективою 76/768leEC - березень 1989 (,Щодаток II) як TaKi, що забороненi
для застосування як сировина та не повиннi входити до складу косметичних засобiв.
Необхiдними умовами використання/застосування, зберiгання, транспортування,
утилiзачii, знищення е: а) дотримаЕня вимог, якi встановленi даним вионовком за
результатЕIми випробування наданого зразка; б) забезпечення yl!{oB транспортування та
TepMiHiB зберiгання продукцii вiдповiдно до рекомендацiй виробника, вказаних у
супровiднiй документацii; в) проведення вибiркових випробувань об'екта експертизи на
вiдповiднiсть вимогам даного висновку та дiючого санiтарного законодавства.
3а ре3ультатами державноI санiтарно-епiдемiологiчноТ експертизи: KExperalta
Platinum> зволожуючий тонуючий крем SPF 15 в асортиментi , кСибiрська СПА
колекцiя, крем для рук i нiгтiв кТыквенный пирог>
(назва об' екта експертизи)

За наданим заявником зразком вiдповИас вимогам дiючого

санiтарного
Законодавства Украiни i за умовII дотримання вимог цього висновку може бути
використана в заявленiй сферi застосyвання.
TepMiH придатностi: згlдно маркування.
Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцi'ц правил тощо: етикетка з 1Еструкцlею
використання та складом надаеться державною мовою.
Висновок дiйсний: п'ять poKiB
Вiдповiдальнiсть за дотримання вIлмог цього висновку несе заявник.
Показники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: за показниками безпеки
пlдJUIгають
контролю (вiзуальному та
ПОКазники безпеки, якi пiдлягають контролю при митному оформленнi: пiдлягають
сан1,
контролю на митнiй територii Украiни
Поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйснюеться згiдно з
Вимогами цього висновку: на об'ектах державного санiтарно-епiдемiологiчного нагJuIду
За ВсТановленими медичними критерiями безпеки, умовами використання/застосування,
Зберiгання, транспортуванЕя, утилiзацii i знищення у обсязi та з перiодичнiстю,
ВиЗначеними програмами iнспектування у вiдповiдностi з чинним санiтарним
законодавством Украiни.
Комiсiя з питань державноi
санiтарно-епiдемiологiчноТ
експертизи Щентру превентивноТ
медицини,Щержавного управлiння
{

м. Киiв, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-З2 факс 526-50-06
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