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Об'скт експертцзи: Засоби для гiгiсни порожнини рота або зубiв в асортиментi згiдно

додатку

(HlBBa об'скта експертизtt)

виготовлении
[tод

зtt

вlдповlдностr

lIItШП, УкТЗЕД, артикул: 3З06

Сфера зtlсl,ос},в:tння та реалiзацii об'скта експертизи: Оптово-роздрiбна торгiвля. за
признаLIенняII, аптечна мережа (як сlzпутнiй товар)

ItраТна-вrrробниIс: Росiя. ТОВ кЛаборатория современного здоровья>, Росiя, б3З004,
Новосибирська обл., м. Берлськ, вул. Хiмзаводська, 11l20. корпус 1.
(адресц мiсцезнахолrкення. те.пефон, (laKc. E-rnail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ
будиноtt

,ltlч2. rriтeiэa

KIt4icT ГIлюс>> Украiна, 0З150, пt.

А. код за СДРllОУ j]008S]8
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2{aHi про ttoнTp:lKT Hil
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ictte sHltlo t;ttct
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l.,,lюtr
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Киiв, вул. Сжи Гедройця.

п

постачання об'скта в YKpaiHy: згiдно

з контрактами на постачання

Об'ект експертlIзц вiдповiдае встаноtsJlеним ]!IедичнtIм критерiям безпеки/показникам:
/,{СанПiН 2,2.9.027 -99 "fiержавнi caHiTapHi правила i норми безпеltи продукчii парфумерноKocl,leTllllнtli гtрtlплrtс,llовостi". Реглаптенl, (СС) N9 ЗЗ043/2009 Свропейського Парламенту i
I)ади вiд 30 rrtстопада 2009 на KocNleTиLlH_\ 1tрод\/кцiю; за резуJlьтатаIчlи iдентифirtацiТ. оцiнки
рttзиlt\/ дJlя здоров'ят l-tаселення. а Taкo)tt резуль,гатами перевiрки (контролю) наданого
:]аяI]FIикоN,I зразка об'скта експерtизи. а ca\le: iндеtсс шкiрно-гtодразнююLlоi дiI 0 бапiв,
ittлекс подразнюIо.rоi цii на слизову оболонку очей 0 балiв. N4iкробiологiчнi показFIики:
МАФАN4, ItУО/г (к5б. см)< 100: Errterobacter еасеае в 1 г (куб.см) вiдс5,1цi, S. Дurеus в 1 г
(rt,чб. спл) вiдсl,тнi. Pseudoгlrotras aerugitlosa в 1 г (куб.слt) вiдсутнi; дрiхtдliti та плiснявi гриби
itУО/г (к,чб. сп,l) вiдсутнi. Пролу,кчiя не вмirцус реtlовин. якi визна.Iенi Щирективою

761768/СЕС _' березень 1989 (Додаток Il) яrt TaKi. що забороненi для застосування як
сировина та не повиннi Rходити до складу косметичних засобiв.

НeoбхiднимиyМoBаМиBикopисTання/застocyBання';
утилiзацi'i знищення с: а) дотримання вимог, якi встановленi данйм висновком за
результатами випробуваЕня наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та
TepMiHiB зберiгання продукцii вiдповiдно до рекомендацiй виробника, вказаних
у
супровiлнiй документацii; в) проведення вибiркових випробувань Ъб'.*rа експертизи на

имо_ГаlN,I Даного ви с новку та дiю чо го сан iтарного з аконодавства.
_В
Заpезу.пьТаTаМиДеpiкаBнoicанiтаpнo-епiдемio'oгi.n"oi.
поро}книни
або зубiв в
MeHTi згiдно додатк

Р]дцо,ВлЦ 1ýf!

(назва об' скта експертизи)

за

наданим заявником зразком вiдповiдають вимогам дiючого санiтарного
законодавства Украiни i за умови дотримання вимог цього висновку,ожуru буr"
використанi в заявленiй сферi застосування.
Терп!iн придатностi: згiдно маркування.

використання та складом надасться дер}кавною мовою.

Висновокдiйсний: п'ять
BцпoвiдальнiстьЗаДoTpиманняBиМoГцьoгou".''o*,.
показники безпеки, якi- пiдлягають контролю на кордонi: за показникап4и безпеки
пiдлягаtоть с,Iандартнох,{

вiзуальному та

ьному).

Пoказникибезпeки,якiпiДлягаюTькoнTpoЛюПpиМиTнo''ffi
контролю на митнiй територii Украiни.

Bll]uol,ilý{ll lцьогО BиcнoBIt},: на об'сктах дер)IiавНого санiтарно-епiдемiологiчного нагляду
N,{едиLIниN,{и критерiЯп,tи безпеки,
умоваN,lи використання/застосування,
зберiгаrrня, транспорт},вання, 1,тилiзачii i знищення
у обсязi та з перiодичнiстю,
вI{знаIIеI{иN,{и програNIах,Iи iнспектyванrtя у вiдповiдностi з чинни]\л
санiтарнипл
:]акон oj{aBcTBolr Украiни.
зa1 вс1,аноВлениN,{И

irtl\Ilct>t

Ijll

llIl,

03143, м. КиТв, вул. Заболотного, l5

_tcprt,ltBHot'
catl iTapH о-еlliдеr,tiологi.rtrоТ
{

I

тел. (044) 526-55-32 факс (044)526-50-06

експерт}Iзи L{eHTpy превентивноТ
медиLцI]ни flертtавi-tого уirравлiння

(найпtеtIуванttя. пtiсцезна,ход;кення, телефон/сРаrtс, E-mail, веб-саliт)
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щодаток до висновку державнот, санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи
Ns

l2.2-Is-зl_,/!_2: 1

найменування об'скта експертизи

Природна профiлактична
кСибирский прополис>

зубна паста Натуральний зiхис,

чутливостi зубiв <Сибирская облепиха>
<Сибирская шиповник)

Коплiсiяr з питань дерлtавноТ
с ан iTapHo -еп iдел,ti оло гi чноТ

експертизи LieHTpy, превентивноi
медицини Щержавного _чправлiння

0З 1,13, b,t. КиtЪ, вул. Заболотного, 15
тел. (044) 526-55-32 факс (044)526-50-06
(ttаriп,lенування. пliсцезнаход;ltеrtня.

те.ле(rtrнz(lа-;,"о,Гйб-a"Б-

справах,!и

Протокол експертизи

Голова rtoMicij'

Щ;ь
ý

дата його затвердлtення)

tttpiзBttutc. irt я. пl, багьковi)

