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вiдповiдностi

ДкПП, УкТЗЕД, артикул: ЗЗ04
Сфера зilстос},вання та реалiзацiТ об'€кта експертиЗи: оптово-розлрiбна торгiвля,
Itод за

признаLiення]\,I. аптеrIна мережа (як супутнiй товар)

за

KpaTH:t-BtrpoбHlrK: Росiя. ТОВкПриродная косметика Байкаца>, Росiя, 127287, м. Москва.
ВУл. Баrпиловська, 15. адреса виробництва: Росiя, 249020, Калух<ська обл,, Боровський

Заявниtt експертrlЗlr: TOIJ KN4icT П.цюс> УкраТна' 03150' м, КиТв, вул. Сrки Гедройця.
бl,лltнок ,il{ч2. ,пiтера д. rtод за CfiPllOY j2U088]8
(a.Llleca, rtiсцезttахсlд;liсttttя.

{aHi про контракт

[Ia

постачання об'€кта

leltelPott. tPartc. Е_пlаil, веб_сайт)

в

Украiну: згiдно з контрактами

на постачання

об'скт, експертизи вiдповiдас встановлениNl медиtIним крrrтерiям безпеки/показнцкам:

ЩСаНПiН 2,2.9.02]-99 "fiepxtaBHi caHiTapHi правила i норми безпеки продукцii парфумерно_
косметиLiноТ промисловостi", Регламент (СС) N9 З304З/2009 Свропейського Парламенту i
Радrr вiд З0 листоltада 2009 на кос\,1етичну l]родукцiюl за результатами iдентифiкацii, оцiнки
рt]зик), для здоров'я насеJIеIIня. а такох( результатами перевiрки (rсонтролю) наданого
заявникоN,i зразка об'екта експерtизи, а canle: iндекс шкiрно-подразнюючоi дii 0 балiв,
iндекс подразнюючоi цii l{a слизову оболоtlку о.tей 0 ба,цiв. Мiкробiологiчнi показники:
МАФАN4. КУО/г (куб.'сшr) < 1000; Епtег<эЬасtеl,еасеае в 1 г (к5lб.сп,r) вiдсутнi, S. Дurеus в 1 г
(КУб.см) вiдсутнi. Pseltdotlronas аегttgiпоsа в 1 г (куб.см) вiдсутнi; дрiлtджi та плiснявi гриби
Л!lОrl_(кyQ,:Ф_1100. Продукцiя не вмirцус речович, якi визначенi /]ирективоIо

761768lC.EC - березень 1989 (Додаток Il) як TaKi, що забороненi для застосування як
сировина та не повиннi входити до складу косметичних засобiв,

необхiдними умовами використання/застосування, зберiгання, транспортування,
утилiзацii, знищення с: а) дотримання вимог, якi встановленi даним висновком за
результатап,tи випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та
TepMiHiB зберiгання продукчii вiдповiдно до рекомендацiй виробника, вк€Iзаних
у
супровiднiй докумеlIтацiI; в) проведеннtt вибiркових випробувань об'екта експертизи на

РrЛПgДli;цrтiс,l-ь t]имогаNl дairiого

за

висновку та дiю.tого caHi

ого зако

результатами дерн(авноi санiтарно-епiдемiологiчнот ексrrерт"з": косметйчй

препа

в асортиNlентi згiдно

(назва об' скта експертизи)

за наданим заявником зразком вIдповrдають вимогам дiючого санiтарного
законодавства Украiни i за умови дотриманtIя вимог цього висновку можуть бути
cTaIIr в заявленlи
за
вання.
TgpMiH придатностi: згiдно маркування.
Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцii, правил тощо: етикетка з 1нструкцlею
використачця та складом надаеться державною мовою.
Висновокдiйсний: п'ять
вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
показники безпеки, якi-пiдлягають контролю на кордонi: за показниками безпеки
пiдлягаtоr,ь ста
ому ко
rо (вiзуальному та лок

Пoказникибезпеки,якiпiдлягаюTЬкoнтpoлюПpиМиTнo*yoф@
ltоtt,tро.гl}о на lvtlITHiй теDи

у

Поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд rдlИс"Йчr*" r.iд"о .

BIlcHoBliy: гtat об'сктах дер}Iiавt{ого санiтарно-епiдемiологiчного нагляду
зtl вс],аIiов,це[lиN{И \,IеДИLiНИlчtltt критерiями безпеttи, уN,{ова]\,Iи використання/застосування.
зберiгання, ,rранспор,tуi]ання. 1,тилiзаuii i знищення у обсязi та з перiодичнiстю,
, визItаItеFIи]\,lи програмаN,Iи iнспектування
у вiдповiдностi з чинним санiтарнип,t
BtINlOt,aýtI{ цьOгО

з

аI(онодавствол,l УкраТгllr.

Ксlл,riсiя з tltIтань,цеlэ;Itаrвноi

io;ttlгi.rноi
CliCllc,|rl и llt I{еttгрl превсtllивноТ
\4едицLlни f{ерлtавtlого чправлiнtlя
сittt i гltрl ttl-еп i,це,rt

03 I,4З, пt. КиIв. вул. Заболотного, 15
1е.ц, (Q;lil ) _5 2 6 - _5 5 - ] 2 tb а кс ( 04,1 ) _5 2 6 - 5 0 _ 0 6
(l]аI:iI]еII\,ваIll{я, лtiсuезнаходittеннл, ге,пе(lоrr/фаltс, E-rlriril. веб-саriт)
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додаток до висновку дер}кавноi санiтарно-епiдемiологiчнот експертизи
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наЙменування об'скта експертизи

п/п
1

Siberian Wellness KopiHb Ба-цьзам широкого спектру дiТ

2,

SibeTian Wellness Вiдновлювfu,Iьний бальзам

а

Sibeгian Wellness Маска для обличчя вiдбiлююча

4.

SiЬеriап Wellness Пiлiнг для об,циччя ензимний
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Комiсiя з питань державноi
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експертизи I]eHTpy превентивноi
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тел. (044) 526-55-32 факс (044)526-50-06

(tlаl.iьlеtrчвання, пtiсцезttаходrкеtrня, те-пефон/факс- E-mail, веб-сайт)
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