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виготовлений У вiдповiдностi iз: ту У 20.4*272Зз13919-002:2020 <Засоби косметлtчнi по
ДОГЛЯду за rцкiрою та волоссям. Технiчнi уц9gцllrч,дсту,гост)
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парфумерно-косN{етичноТ проплисJIовост,i", [)еглztпtенl,(сс) М 1223l2ol2 СвропейськоI-о
цРолvкчiТ
Парламеl,tту iРади вiд З0 листопада 2012 накосметиLIIt},продуl<uilо: за
резуJlь],атаi\11,1 iлеrrтифirtаrlii'.

оtiiнки ризику для здоров'я населегltlя, а ],al(o)l( результатапtи перевiркrl (коrr,грtl;ttо) гit1.1ttгltlt tl
заявнико]\,t зразка об'скr,а експертизи, а саме: iнлекс tt_tttillно-подlэазнюючо)'дil
0 ба,пiв. iгt.,1с.ttс
подразнюючоТ дiт на слLIзову обологlку о.lей 0 бшiв. I\4iкробiологiчгti 1-1оказгtt.lкtt: N4дФдN,1.
КУо/г (куб. см) < 1000; Enterobacter еасеае в 1 г (куб.см) вiдсутнi, S, дurеlts в 1 t.(кi,б.сlv)
вiдсутнi, Pseudomotras.,aeruginosa в 1 г Qсуб.сшQ вiдсутнi; лрiяtдтti та плiснявi грl.rби KYOI,
(куб. см) < 100. Продукцiя не BMi
.lовин, якi виздаченi
!ирективою 761768l€ЕС- беDезень

1989 (Щолаток II) як TaKi, що забороненi для застосування як сировина та не повиннi входити до

складу косметичних засоб
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Необхiдними умовами використапня/застосування, зберiгання, транспортування,
утилiзацii зЕищення €: а) дотримання вимог, якi встаЕовленi даним висЕовком за
результатами випробувацня наданого зразка; б) забезпечеЕня умов транспортування та
TepMiHiB зберiгання продукцii вiдповiдно до рекомендацiй виробника, вказаних у
супровiднiЙ документацii; в) провелення вибiркових випробувань об'екта експертизи на
вiдповiднiсть вимогам даного висновку та дiючого санiтарного законодавства,
За результатами державноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи: засоби космети.lнi
по доглrцу за шкiрою та волоссям
(назва об'скга експертизи)

за наданими заявником зразками вiдповiдають вимогам дiючого

санiтарного
ЗаконоДавства УкраТни i за умови дотриманнп вимог цього висIIовку MorKyTb бути
використапi в заявленiй сферi застосуваIIня.
TepMiH пFrицryтностi: згiдно рекомендацiй виробtrика.
Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцii, правIIл тощо: етикетка з iнструкцiеrо
використання та сщщадом надаеться державною мовою.
Висновок дiйсний: на TepMiH дii ТУ У 20,4-2723313919-002:2020 кЗасоби косметичнi по
догляду за шкiрою та волоссям. Технiчнi умови>
Вiдповiдальнiсть за дотримання виlllог цього висновку несе заявник.
Показники безпеки, якi пЦлягають контролю на кордонi: продукцiя вiтчизняного
виробника,
Показники безшеки, яrсi пiдлягають контролю при митtlому оформленнi: продукцiя
вiтчизняного вир! б:rика.

Поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйснюсться згiдно

з

ВИМОГами цього Висновку: на об'ектах дер}кавного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду
За Встановленими медичними критерiямlr безпеки, yMoBaMLI використання/застосування,
зберiгання, траЕспортування, утилiзацii
знищення
обсязi та
перiодичнiстю,
ВИЗНаЧениМи програмами iнспектування
вiдповiдностi
чинним санiтарним
законодавством Украiни.
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