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Об'скт експертизIл: Косметичнi засоби для шtакiяжу в асортиментi згiдно додатку
(HitзBa об'с,кта експертизи)

виготовле}Iии
Itод за lЦIflIП,

вiдповiдностi iз:

УКТЗЕД, артикул: 3З04

Сфера застосуваltня та реалiзачii об'скта експертизи: Оптово-розлрiбrrа торгiвля, за
призначенняN{. аптечна мережа (як супутнiй товар)
ItpaiHa-BrrpoбHlrK: Корея. KROS-Chimia Коrеа INC)/ <РОС-Химия Корея>>, Республiка
Kope;r. #965, Jeonggok Bldg., Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
(аДреса. ьtiсцезнахо.qrttенtrя, r,елефон. факс, E-rTail_ веб_саriт)

Заявнлttс експер,ttlзи: ]'ОВ KMicT Плюс> Украiна, OЗ150. м. Киiв. вул. Слси Гедройця,
будиttсlк ,Nfu2. лiтера А. код за Сf;РПОУ 32008828
(адреса. пliсцезнахtl..t;ttення: телефон, сРакс. E-mail, веб-сайт)

{aHi про контракт на постачання об'скта в УкраТну: згiдно з контрактами

на постачання

Об'ект експертизи вiдповiдас встановленипI медичним критерiям безпеки/показникам:

я

fiСагrПiН 2.2,9.02.7-99 "/{ержавнi caHiTapHi правила i норми безпеки продукцii парфумернокосметичноi промисловостi", Регламент (СС) М 33043/2009 Свропейського Парламенту i
Радlr вiд 30 лис,rоttала 2009 на косметичну lrродукцiю. за результатами iдентифiкацii, оцiнки
риЗиl(у' длr{ здоров'я населеI]ня, а Taкo)it резу-rlьтатап,tи перевiркtл (контролю) наданого
заявником зразка об'скта експекIизи, а caNle: iндекс шкiрно-подразнюючоi дii 0 балiв,
iнлекс подразнюючоi ,цiТ lla слизов}, оболонку очей (_) балiв. N4iкробiологi.rнi показники:
N4АФАМ. КУО/г (куб. см) < 100; Enterobactel еасеае в 1 г (куб.см) вiдсутнi, S. Auretts в 1 г
(к_уб. спт) вiлсутнi. Pseudomonas aerriginosa в 1 г (куб.см) вiдсутнi;дрiхсдлti та плiснявi гриби
!iYOir_(KyQ.
_ЩуQ-сщ]лqу:ц___лрgдудцl

,

березень l 989 (Щолаток lI) як TaKi. що забороненi для застосування як
с}iровинii,га не повиltнi входити до складу косметичних засобiв.
Необхiдними умовами використання/застосування, зберiгання, транспортування,
утилiзаuii, знищення €: а) дотримання вимог, якi встановленi даним висновкОм За
результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування Та
TepMiHiB зберiгання продукцii вiдповiдно до рекомендацiй виробника, вказаних у
супровiднiй документацii; в) проведення вибiркових випробувань об'екта експертиЗи на
вiдпо вiдн icTb вимогаfi,l даного висновку f? дiючого caнiTapнo
761768/С]ЕС]

(назва об'скта експертизи)

за наданим заявником зразком

вiдповiдають вимогам дiючого санiтарного
законодавства Украiни i за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути
використанi в заявленiй сферi застосування.
TepMiH пrrидатностi: згiдно маркування.
Iнформачiя щодо етикетки, iнструкцii', правил тощо: етикетка з iнструкцtсю
використання та складом надаеться державною мовою.
Висновок дiйсний: п'ять poKiB
Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
Показники безпеки, якi_пiдлягають контролю на кордонi: за показниками безпеки
шiдлягають стандартному контролю (вiзуальному та документаJIьному).
Показники безпекио якi пйлягають контролю при митному оформленнi: пiдлягають
контролю на митнiй територii Украiни.
Пt1,1,o.IHrtii JepxtaBHrlri санiтttрно-епiдепliо"цогiчнrrй нагляд здiйснtосться згiдно з
Brt\,IoI,:lNI!l llloI,o BrtcItOBliv: на об'скl,аlх лер)Iiаlвного сirнiтарно-егtiдеп.,tiологiчного нагляду
зtl всl-а1}lоI]jlени\,1и х,{едиLtt{иN{и критерiяп,tи безпеки, умоваNIи використання/застосування,
зберiганн.tt, 1,ранспортування, утилiзацii i знищення у обсязi та з перiоди.tнiстю,
визIItlчеIIид.{и програN,{аN,Iи iнспектування у вiдповiдностi з чинни\,{ санiтарнип,t
законодавствоrчl УкраТни.
0З143. bt. КиТв, вул. Заболотного, l5
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ENIGMA Суперстiйка туш для вiй
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