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Об'скт,9цсl]9рlц]и: Косметичнi препарати
(

виготовлении

fu 9lJ

в асортиментi згiдно додатку

назва об'ск-t,а еltсперr,изи)

вiдповiдностi

Код за ЛltПП, УКТЗЕД, артикул: ЗЗ04

Сфера засl'осvваIlня та реалiзачii об'скта експертизи: Оптово-розлрiбна торгiвля, за
при:]нt]чеttняN{. аtIIтечна мерех(а (як супутнiй товар)
Itраirrа-влtробниrt: Росiя. ТОВ кЛаборатория современного здоровья), Росiя, бЗЗ004.
Новосибирська обл., пц. Бердськ,.вул. Хiмзаводська, 1 1/20, корпус 1,
(адреса, пtiсцезнахолхtеttня, телеr|lон, факс, Е-пrаiI, веб-сайт)

l]ilявнlrк експерт,Irзrr: ТОВ KMicT Плюс> Украiна,03150.
бl,дtлнt_ltt ЛЪ2, лiтераl д, код за €fiРПоУ
З2008828
(алреса, N,iсце,]llах()дi;iенняr.геле(юlr,

пт. КиТв.

вул. CTtil Гедройця,

(lакс, B-inait, веб-саИт;

/{aHi rlprl KoHTpaKl, IIil пOстilчання об'с;п,:r в YKpilitr1,: згiдно з контрактаN,Iи на постачання

Об'Скт еltсlIертизи вiдповiдас вс,tанOвлени]чl медичним критерiям безпекц/показникам:
fiСанПiН 2.2,9.02]-99 "f{ерхtавнi caHiTapHi правила i норми безпеки продукчii парфумернокосметиLIноt промисловостi", Реглап,lент (€С) N9 3304З/2009 €вропейського Парламенту i

Ради Bi;r З0 листопада 2009 на косметичну продукцiю; за результатами iдентифiкацii, оцiнки
риЗ1,1t{у для Здоров'я населенFlя, а також резу.lrьтатами перевiрки (контролю.) наданого
ЗаявIltIкОN{ l]разка об'еrt,га експерl,и:]и, а саме: iндекс шкiрно-подразнюючоi дii 0 балiв,
it-tдеltс гlоilразнк)ючоi ;lij' H;r слизёву обологlку очей 0 бапiв, Мiкробiо.,lогiчнi показниltи:
МАФАМ. КУО/г (куб. спr) < 1000; Errterobacte[ еасеае в 1 г (куб,спr) вiдсутнi, S, Aureus в 1 г
(куб.см) вiдсутнi, l'seidononas aerr-iginosa в 1 г (куб.см) вiдсутнi; лрiждrкi та плiснявi гриби

76l768lСЕС-беpезень1989(ДoдaтoкII)яктакi,щoзuoopЬ@

як

HeoбхiднишrиyМoBаМиBикopисTання/застo.y'u.'"',
утилiзацiT, знищення €; а) дотримання вимог, якi встановленi данйм висновком

за

сировина та не повиннi входити до складу косметичних засобiв.

ре:Jу-rlьтатами випробування

наданого зразка;

б) забезпечення умов транспортyвання

та
TepпtiгtiB ,зберiгання пролукчii вiдповiдно до рекомендачiй вироб*rrпu, вказаних
у
суrrровiдrlili доttумtентацiт; в) проведення вибiркових випробувань Ъб'uпru експертизи на
РЦЦjqДЦ'ЛqlЪ ВИN,lогам даFIого висновку та дiю.tого санiтарного законодавства.

За

резr,по.оrЙrr,

Ы

црепарати в асортиментi згiдно д
(назва об'екта експертизи)

за наданим заявником зразком

вiдповiдають вимогам дiючого санiтарного
законодавства Украiни i за умови дотримання вимог цього висновку MorKyTb бути
використанi в заявленiй
r застосування.
а,гностi: зt,iдttсl
вання,

Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцi! ,rраrиr, топlо: етикетка
ня та складом нада€ться

Висновокдiйсний: п'ять

державною мовою.

Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього

з

iнструкцiсю

u"."оu*уйс. .a"u""o

показники безпекио якi_пiдлягають контролю на кордонi: за показниками безпеки
пtлляl akll,b

ому ко

лrо (вiзу альноl{у та локуN{ентаJтьн

пiдлягають

tta л,tитнiй територii Украiни.
вIt]vIогllN{и

за

цього BIIcIIOBIty: на об'сктах дер)Iiавного санiтарно-епiдемliологiчного нагляду

BcTaHoBлeHI]]vlI,1 N,{едиLIниN,{и критерiял,tи бе:зпеки, yMoBaN{LI використання/застосування.

утилiзаuii i знипдення у обсязi та з перiодичнiстю,
визнаLlени\lи прогроN{п\{LI iгtспеtстi вirнIIя у вiдповiдностi з чинни1{ санiтарниr,t
зберit,аrнн-rI. транспорт\/вання,
]ittlio

I
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ода l]cТtsolv,I У краiн и.

Ko1,1ici;r з tILlTattb дерlttавноi
caHiTapH о-епlделtiо,,tогiчноi

l]eHTpy гtревентивноi
\,leдliI{tlHll f{eplKaBttoT,o управлiння
еi(спертизI.I

0314З, м. Киl'в. вул, Заболотного, l5

тел. (044) 526-55-32 tbaKc (044)526-50-06
( I 1.1l

i]\tcH\ вJI ll Iя.

\I

lсцс {Ha\U. uliel Iня. l слеr|,0l l,1,n,.c.

Епri, l. rБ*:Б|-

cII1]aBa\ILl

11рот,оttсlл еI(спертизи

голова koMicii

01.
jtа-га iio

t

о

о.г.

зaTBel],it)I(el

I

ня

)

г

(прiзвrrшlе, iпt'я, по баr,ьковi)

i i!}iё
lt

додаток до висновку державноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи
вiд " "JJ,"

//-

2020 року

Nъ l2.2-

l8_з/ ,i ,t 9 l j

найменування об' екта експертизи

Nb п/п

Siberian Wellness Бальзам для тiла Active

1

2.

<<Уян

Номо> Бальзам для тiла

:чrlУч:.

-Уян

Номо>>

:P::1Чýs

Крем для рук поживний

Ч::Ц:Ч:ss

3.

f]егтярний Бацьзам

д"",i"u

Бальзам форте розслаблюючий

4.
5,

Siberian Wellrress Крепл для обличчя i рук з коноплянит' t,l*no*

6.
7.

]Sl1.ri11\r:Ч:]т_Б-ьзaN'
-

Чт:ri
L'inspiгation

8.

9.
10.

1_1у,:Ч"

Itоптiсi.яr з

""r"б"-r.рi-, yй

de Siberie Алтай крем для рук

aТЧегiе

Тайга крем для рук

питань дерlttавноТ

сан iтарно -егtiдепt i оло гi чн о i

експертизи l_{errTpy превентивноТ
I\,{едицини

сI]равами

д.ця гчб з конопляним маслом

03l43, м. КиТв, вул. Заболотного,

(НайlNIенуваlIня. лriсцезнахоjрtсgння, телеq)t)н/{l;ак..

f,ерrкавного 1rправлiння

Протоко"гt експертизи

Голова

15

tел. t0.14l 5]6-55-j2 факс t.044l5]6-50-06
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