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Необхiдними умовами використання/застосування, зберiгання, траIrспортуваtIня,
утилiзацii знищення е: а) дотримання вимог, якi встановленi даним висновком за
результатами випробування наданого зразка; б) забезrrечення умов транспортування та
TepMiHiB зберiгання продукuii вiдповiдно до рекоменлачiй виробника, вкЕваних у
сУпровiлнiЙ документацii; в) проведення вибiркових випробувань об'екта експертизи на
вiдповiднiсть вимогам даного висновку та дiючого caHi
законо,
За результатами державноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи: засоби для бриття
i очидцення шкiри та волосся
(назва об'еrга експертизи)

за наданими заявником

зразкаNIII вiдповiдають вимогам дiючого санiтарного
ЗакоНоДавства Укра'lни i за умови дотрIIманця вимог цього вис}Iовку можуть бути
вико
r в заявленlи
Т,
но реко
ика.
Iнформацiя щодо етикетки, iнструlсцii, правил тощо: етикетка
iнструкцiею
викорисJання та складом надаеться дер}кавноIо мовою.
Висновок дiйсний: на TepMiH дii ТУ У 20.4-272ЗЗ|З9|9-001:2020 <Засоби для бриття i
очищення шкiри та волосся. Технiчнi умови>
вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
ПОКаЗники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: продукцiя вiтчизняного

з

вироOника.

ПОКаЗники безпеки, якi пiдлягають коIrтролю при митному оформлеrrнi: продукцiя
вlтчизняного ви

ПОтОчпий лержавний санiтарно-епiдепriологiчниr-r нагляд здiйснюсться згiдно з
ВИМОГаМИ ЦЬОгО Висновку: на об'ектах дерх(авного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду

За ВСТаIIОВЛениМи медичними критерiями безпеки, у]\Iовами використання/застосування,

Зберiгання, транспортування, утилiзацii i знищення у обсязi та з перiодичнiсt.ю,
ВИЗНаЧеНИМИ ПРОграМаМи iнспектування у вiдповiдностi з чи}lним санiтарним
законодавством Украiни.
Комiсiя з питань державноi
санiтарно-епiдемiологiчноi
експертизи L{eHTpy превентивноi
медицини Щерхtавного управлiння
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