
дЕр)tсАвнА служБА укрАillи з питАнь
БЕЗПЕЧIIОСТI ХДРЧОВИХ ПРОДУКТIВ ТЛ ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧIВ
вул. Б. ГрiнчеЕка, 1, м. КиiЪ, 0l001, тел .2'79-\2-']0,279-'75-58, факс 279_48_8З,

e-mail: iпfо@сопsumФ. gov.ua

зАтtsЕрджую
ухби

апа В. I.

державноi сацiтарIrо-епiдемiо.tогiчпоi експертпзи

вц".i " 1i 2018року Nэ 602-12З -20 -З l -!!!!|
Об'скт експертпзп Сибiрсьi{е здоров'я Гель для делiкапrого догJrяду жiночий

I'олова Щерrкr

(пава о6'(Ф с*Фrерпзи)

впготовлспцЙ у вИповЦпостi iзl

Код за , зз04
сфера застосуваппя та роалi!дцii обlскта експертизи: ввезеIlвя, за rrризначеflЕям,
косметйчнi сацопи, аптечt{i мережi, оптово-роздрiбна торгiвля

КраiЪа-виробнпк: ТОВ (ПриродIм косметика
вул. Башиловська, 15, Адреса виробцицтва: Росiя,
р-Е, с. Коряково. вул.Армiйська, володiпня, 39

Байкапа), Росiя, 127287, м. Москва,
249020, Кмужська обл., Боровський

об'скт експертllзtt вiдповiлас встаlrовленпм медичппм крптерiялt
безпекп/показникам: ЩСанПiН 2.2,9.02,1-99 ',Щержавпi caпiтapвi правила i н;рýаи
безпеки продукцii парфумерно-косметйчноi проNtпсловостi'', РецамеЕт (СС)N9l22З/2Ъ09
Свропейського Парламевту i Р4ци вiд З0 листопада 2009 на косметичну продукцiю; за
результатамп iдептифiкацii, оцiнки ризику для здоровlя населеЕЕя! а також результатами
перевiрки (контролю) rrадапого зaйвником зразка об'скта експертизйj а саме: iвдекс
шкiрllо-подразнюiочоi дiт 0 бмiв, iядекс подразпюrочоi дii Еа слизову оболоIrку очеЙ 0
балiв, Мiкробiологiчнi показвики: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; EnterobactФ еасеае в
1 г (куб-см) вiдсутнi, S. АшеuS в 1 г (куб,слr) вiдсутнi. Pseudomonas аеп,rgiпоsа в 1 г
(куб.с,лr) вiдсlтпi; ДрЬцдхi та плiсliявi Гриби КУО/г (куб. см) <100. Продукцiя не вмiщус
речовип) якi вйзllачсвi ДлрективоIо 761768/€ЕС - березень 1989 (!одаток II) як TaKi, цо
забороЕеЕi дIЯ застосуваIпя як спровица та Ее ховипЕi входити до складу кOсмеI.ичflих
засобiв.



IIеобхiдппмп 1rмоцамп впкорпстаяня/заýтосуваппя, зберiгапвя, трапспорtувацця,
}тшлiзацii; зпfiщецня с: а) дотримаяня влмогj якj встalцовлеId даним виcIIовком за
результатalмц випробувавпя падапого зразка; б) забезлечеIJЕя р|ов трzl}IспортуваЕIlя та
TepMiHiB зберiгаЕIrя продукцii вiдповiд;о до рекомеЕдацiй виробвика, вказtших у
супровiдЕiй докумеЕгацii; в) проведешл вибiркових випробуваЕь об'екта ексrrсргизи Еа

(нам об'.@ спспсрш)

за ЕадаЕим заJIвIIцком зразком вi,щIовiдае вимогам дiючого саЕiтарЕого закоцодalвствtl
УкраtЪи i за умови дотримаIIЕя вимог IFого висновку може бути використаrа в
змвлепЦ сферi засюсуваlшя.

вимогам дацого сд{1 зalкоЕодtвства.
За резу,пьтатамп державпо'i санiтарпо-спЦемiологiчноi експертпзп Сибiрське здоров'я
Гель дпя делiкmного догJtяду. хiЕоЕiй

TeDMi

безпеки

використашfi та скJIадом цадаетъся державЕою мовою.
Впсповок дiйспий:' п'ять рокЬ
Вiдповiдальпiсть за дотрпманпя вцмог цього висновьтr песе заявпик.
показцикп безпеки, лкi пiдлягають коцтролю па кордовi: за показциками
пlдJUгatють та
Показппкп бсзпеки, якi пЦлягають коптролю прп мктЕому оформлеuui: пiдlЙають

на мrпriй iiy
Поточппr'i державппЁr санiтарrrо-епiдемiологiчппй наrляд здiйснrосться згiдцо l
впмогамп цього вцсповIry: па об|ектах державпого сaшiтарЕо-епiдемiологiчного нагляду
за вQтацовлеЕими мед{!шими критерiя\ш безпеки, 1мовами використшlня/застосlваrшя,
зберiгантrя, трдrспортраЕI]я, }тилiзацii i зЕищеЕшI у обсязi та з перiодл.лriстю,

закоЕодавством yKpai'IIIl.

Комiсiя з пптанъ держазпоi
сапiтарно_епiдемiологiчвоi
ексЕертизп Цецтру превеЕтивЕоj
медиципи !ерrкавпого управ..liцЕя
справами

м. IfuiЪ, вул. Заболотного, 15
,l, 526-55-З2 факс 526_50-06
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визЕачеЕI]мИ програмамИ iЕспектувмЕЯ у вiдповiдrостi з чиЕlIим caliтapmrм
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Гаврильчеr,rко о.Г.
(прiзЕпце. iм'я. по баъковi)

експертизи


