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Обlскт експертизп EXPERALTA PLATINUM Митгево омолодлtуюча сироватка
(н.]ва о6'с@ окслерr щп)

вшготовлеIIпи

код la ДкПп. }ттЗЕД: 3304
a+
космЕIичЕi саqоЕи, аптечлi MepeTci, оптово-роздрiбна торгiвля

КраiЪа-впробпик; ТОВ (Лаборатория красоты>, Росiя,
Триумфальна, 4-10. Адреса виробвицтва: Росй, 249020,
с.Коряково, вул.Дрмiйська, володiння, 39

127006, м. Москва, вул. Садова-
Калужська обл., Боровський р-в,

Заявнпк експерr,пзп:
будинок Ne2, лiтера А,

(адрес4 л сцс}нцоrжеяя,. fлеФоп, Фаkс, b{all, ЕO_оай l )

ТОВ <MicT ПлIосr, УкраiЪа, 03150, пл. КиiЪ. вул. 'I'Bepcbкa,

код еДРПОУ З2008828
(адр€са, ьilсцсзнdощенм, rcлефоп, Фаkс, lr-mа , sеб,сайт)

,Щанi про коптракт rla постачаt lя обiскта в Yкpai'rry: -

Об't]кт експертпзи вiдповЦа€ встаЕовлсппм медпчппм критерiяý,
безпекIt/показцпкапt; ДСаllПiН 2.2.9.02'7 -99 ",Щержавпi cмiTapfii правила i ворми
безпекп продукцii парфумерво-косметичяоi промисловостi", Регламеят (CC)No1223/2009
€вропейського Парламенту i Ради вiд 30 листопада 2009 на косметпчну прод)кцiю: за
результатами iдентифiкацii, очiнкп ризпку для здоров'я населення, а також резу,Iьтатами
перевiрки (коятролю) паданого зaUIвЕиком зразка об'екта експертизи! а сa!ме: 1ллецс
ш:кiрно-подразнюючоi дii 0 балiв, iпдекс полразнюючоi дii па слизову оболоIrку очей 0
балiв. Мiкробiологiчвi показrrики: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < l000; Enterobacter еасеае в
1 г (куб.ол) вiдсутнi, S. Ашечs в l г (куб.см) вiдсутнi, Pseudomonas aeruginosa в 1 г
(куб,см) вiдсутнi; дрilцдrrti та плiспявi гриби КУо/г (куб. см) <100. Продукцiя яе Bbriulyc
речовиII! якi визяаченi !ирективою 761768/СЕС березепь 1989 (Додаток II) як TaKi, що
заборопевi для застосуваIriя як сировина Ia не повинlii входити до складу косметичних
засобiв.
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Нсобхiднпмп умовами впкористання/;астосування, зберiгаrlяя, ц)ансItор.rysапкя,
}тплiзацii, зцищецпя с: а) дотрпмання вимог, якi встаIIовлеIi дапим ]tисновком за
результатами випробувaшlлIя надаЕого зрdйа; бl забезпечення умов трФ{спорт}в шя та
TepMiEiB зберiгаЕия продукцii вiдповiдЕо до рекомецдацiй виробника, вказаних у
супровiдЕjЙ документацii; в) проведенпя вибiркових випробувмь об|екта експертизи Еа
рlдповlдIl1сть вимогtшt дапого впсЕовку та дiючого санiтарвого зatкояодавства.
За результатамп державпоi саlliтарrrо-епiдемiологiчriоi експертпзп EXPERALTA
PLATINUM Митгево омододrq'Iоча сироватка

(нава об'с@ окспорши)

за Еадlц{?м зtlявЕиком зразком вi,цIовiдае вимогам дiючого аацiтарцого закоIlодавства
Украihц i За УI\4ОВИ ДОТРИмапlUI вимог Iцого вистlовку може б)дд 1]икористаIIа в
заявлевiй сферi застосуваЕпя.
т
Iвформацiя щЬдо егпкеткп, iпструкцii; правиJI тощо: чrикеткi з i"струкцiсю
цикористаЕ .IIrI 

та складом Еадаеться державЕою MoBoI9.
Висповок дйсппй: п'ять porjB
ВИповИальпiсть за доlримацня впмог цього впсtIовку цесе заявник.
показпикп безпеки, якi пiдлягаrоть копц)олю uл кордонi: ii показнцками безпеки
пlдлrIгають та
Показнпкп безпекп, якi пiдлягають коцтролю прп мптпоtrlу oфop**-""i. 

"iдоu"чa*Ila митЕlи
Поточпий державцпй сапiтарпо-епiдемiологiчппй пагляд здiйсrrюеrься згЦцо l
вимогами цього вПсповку: Еа об'ектМ державпого савiтарпо-епiдемiологiтrого яагляду
за встalllовлецими Медишrлtи критерiЛ'rи безпеrо, Fмовами використaшЕя/застосJrвшfirя,
зберiгапЕя, трfiIспортувашUI, утилiзацii i звищеппя у обсязi та з перiодичriстю,
в!вllачецими п!ограмамц iпспектуваяrrя у вi,цrовiдностi з tlиц им савiтарrтим
закоподавством Украihи.
Комiсiя з питшrь деря<авпоТ
сапiтарпо-епiдемiологi.шоi
експертпзиЩеггру цревеЕтпвЕоi
медтциlш,Щержавпого )правлiнця
справами

м. КиiЪ, вул. Заболотпого, 15
т. 526-55-З2 фако 526-50-06
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lаврильчепко О.Г.
(прiззяце, iM'!, по бdъkовi)

N9 126З8 вiд 14.12.2018 ц
(N! прФколу, даm йоф зав9рмеяФ)


