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державноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи
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Об'скт експертизи: Косметичнi препарати в асортиментi (Siberian Wellness Спрей для рук
антибактерiальний, Siberian Wellness Вiдновлtовальний бальзам }Ф 5)

виготовлений у вiдповiдностi

(назва об'скта скспертизlr)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3З04

зАтвЕрдяtую
Т. в. о. Голови ,Щерrкпродспоживслужби

Сфера застосуваtIня та реалiзацii об'екта
шляхом поверхневого, мiсцевого нанесення
пiгменту, реалiзацiя через оптову та роздрiбну

експертизи: для косметичного
на шкiру у зонах залягання

торговельну мережу

татуювання
небажаного

КраТна-виробник: Росiя. ТОВ кПриродная косметика Байкала>, Росiя, t27287, м. Мосttва,
вул, Башиловська, 15, адреса виробництва: Росiя, 249020, Калутсська область, Боровсьrсий

район, с, Коряково, вул.Армiйська, володiння, 39
(алреса, мiсцезнаходлtення, телефон, факс, E-mail, веб-саЁrт)

Заявник експертизи: ТОВ <MicT Плюс>, Украiна, OЗ150, м. ItиТв, вул. Сх<и Гедройця,
булинок Nч2, лiтера д, код за СЩРПоУ З2008828

(адреса, мiсцезнаходкення, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Щанi про KotITpaKT на постачання об'сrста в YKpaiHy: згiдно з контрактами на постачання
Об'скт експертизIr вiдповiдас встановлеIlим меди(Iним критерiям безпеки/показникам:
flСанПiН 2.2.9.021-99'ОЩержавнi caHiTapHi правила i норми безпеки продукцii парфумерно_
косметичноi промислоЁостi", Регламент (СС) NЪ ЗЗ04З/2009 Свропейського Парламент1, i
Ради вiд З0 листопада 2009 на косметичну продукцiю; за результатами iдентифiкацii, оцiнttи
ризику для здоровlя населення, а також результатами перевiрки (контролю) наданого
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заJIвником зрЕвка об'екта експертизи, а саме: iндекс шкiрно-подразнюючоТ дiТ 0 балiв,
iндекс подразнюючоi дii Еа слизову оболонку очей 0 балiв. Мiкробiологiчнi показники:
МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacter еасеае в 1 г (куб.см) вiдсутнi, S. Aureus в 1 г
(куб.см) вiдсутнi, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб,см) вiдсутнi; дрiжджi та плiснявi гриби
КУО/г (куб. см) < 100. Продукцiя не вмiщуе речовин, якi визначенi ,Щирективою
76l'768l€ЕС - березень 1989-(Додаток II) як TaKi, Iцо забороненi для застосування як
сировина та не повиннi входити до складу косметичних засобiв.
НеобхИними умовами використання/застосування, зберiгання, транспортуваLIня,
утилiзацi'i, знищення е: а) дотримання вимог, якi встановленi даним висновком за

результатаI\,tи випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та
TepMiHiB зберiгання продукцii вiдповiдно до рекомендацiй виробника, вказаних у
супровiднiй документацii; в) проведення вибiркових випробувань об'скта експертизи на
вiдповiднiсть вимогам даного висновку та дiючого санiтарного законодавства.
За результатами державноТ санiтарно-епiдемiологiчноТ експертизи: Космети.lнi
препарати в асортиментi (Siberian Wellness Спрей для рук антибактерiальний, Siberian
Wellness Вiдновлювальний бальзам J\Ъ 5)

(назва об'екта експертизи)

за наданим заявником зразком вiдповiдають вимогам
законодавства Украiни i за умови дотримання вимог цього
використанi в заявленiй сферi застосyвання.

дiючого санiтарного
висновку можуть бути

TepMiH придатностi: q{дномаркування.
Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцii правил тощо: етикетка з iнструrtцiсю
викорисдQцня та складом надасться дер}кавною мовою.
Висновок дiйсний: п'ять poKiB
Вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього виеновку несе заявник.
Показники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: за показниками безпекl.i
пiдлягають ста та документальному).
Показники безпеки, якi пiдлягають контролю при митному оформленнi: пiдлягають
контроJIю на митнiй територiТ Украiни,
Поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйснюсться згiдно з
вимогами цьоfо висновку: на об'сктах державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду
за встановленими медичними критерiями безпеки, умовами використання/застосування,
зберiгання, транспортування, утилiзацii i знищення у обсязi та з перiодичнiстю,
визначеними програмами iнспектування у вiдповiдностi з чинним санiтарним
законодавством Украiни.

Комiсiя з питань державноi
санiтарно-епiдемiологiчноi
експертизи I]eHTpy превентивноi
медицини Щержавного управлiння
справами

м. КиТв, вул. Заболотного, 15

т. 526-55-З2 факс 526-50-06
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(прiзвишtе, iпr'я, по батьковi)


