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об'скт експертизи: засоби для гiгiсни порожнини рота або зубiв В аСОРТИN,Iентi згiдно
додатку

(назва об' скта експертllзlл)

виготовлений у вiдповiдlлостi

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 3З06
сфера застосування та реалiзацii об'скта експертизи: ввезення. за призначенням.
оптово-розлрiбна торгiвля, аптечна мережq побут

КРаiЪа-ВИРОбник: ТОВ <Орбита СП>, Росiя, 61З040, Kipou.ina оОrr, м. Кiро"оЧ.rrецuц
пров, Пожеrкний, 7, корпус 31 1.

Об'скТ експертIrзtI вiдповiдас вс,таIIовлеIII1]\I NIедIIчниNI критерiям
безпеки/пOказнIIкапI: ДСанПiI-{ 2.2.9.027-99 "rЩерх<авнi caHiTapHi правила i нормlт
безпеки пролукцiт парфумерrrо-косN{етичноТ прошлисловостi". Реглаплент (СС)}q122з2а09
€вропейського ПарлаN{ент}i i Рали вiд 30 листопада 2009 на косN,Iетичну продукцiю: за
результатаl,rrт iдентифiкацiiл оцiнки ризик)l для здоров'я I{аселення" а також результатаN{рI
перевiрltи (контролю) наданого заявникох,t зразка об'скта експертизи. а саме: iндекс
rrrкiрно-подразнюючоТ дiТ 0 балiв, iндекс по юючоТ дii на сли оболонку очей 0



балiв. Мiкробiологiчнi показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 100; 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) вiдсутнi. Продукцiя не
вмiщуе речовиЕ, якi визначенi Щирективою ]6176Sl€ЕС - березень 1989 (Додаток II) як
TaKi, що забороненi для застосування як сировина та не повиннi входити до складу
косметичних засобiв.
Необхiдними умовами використання/застосування, зберiгання, транспортування,
УТилiзацii, Знищення е: а) дотримання вимог, якi встановленi даЕим висновком за
реЗУльтатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та
TepMiHiB зберiгання продукцiТ вiдповiдно до рекомендацiй виробника, вказаних у
СУпровiднiЙ документацiТ; в) провелення вибiркових випробувань об'скта експертизи на
вiДповiднiсть вимо!Фм даного висновку та дiючого санiтарного законодавства,
За резУльтатами державноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи: засоби для гiгiени
порожнини рота або зубiв в асортиментi згiдно додатку

(HtBBa об'с,кта сксгtерrrlзt.t)

За наДаним заявником зразком вiдrrовiдас вимогам дiючого санiтарного законодавства
УКраiни i за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в
заявленiй сферi застосування.
TepMiH придатностi: згiдно маркування.
Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцii правил тощо: етикетка з iнструкцiею
використащня та скJIадом надасться державною мовою.
Висновок дiйсний: п'ять
вiдповiдальнiсть за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
показники безпекио якi пiдлягають контролю на кордонi: за показниками безпеки

.

Показники безпеки, якi пiдлягають контролю при митному оформленнi:лiдлягаЙii
контролшо на митнiй територii УкраiЪи"
Поточний державнЙ
ВИМОГаМИ ЦЬОГО ВИСноВку: на об'ектах державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду
за встаноВлеIIимИ медичниМи критерiями безпеки, умовами використання/застосування,
зберiгання, транспортування, 1rтилiзацii i знищення у обсязi та з перiодичнiстю,
визначеними програN4ами iнспектування у вiдrrовiдностi з чинним санiтарним
э?конодавством Украiни.
Комiсiя з питань державноi м. КиТв, вул. Заболотного, 15
санiтарно-епiдемiологiчноТ т.526,55-З2 ф4кс 526-50-аб
експертизи I_{eHTpy превентивноТ
медициЕи,,Щержавного управлiння
справами
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Щодаток до висновку державноТ санiтарно-епiдемiологiчноI експертизи

вiд" (|{" l/ 2019 р. Nъ 12.2_i 84lZZ€,€ в

J\Ъ п/п найменування об' екта експертизи

1 Зубна паста кКинотго & Лемонграсс> торговоi марки SibeTian
Wellness

2. Зубна паста кЧерника & .Щревесный уголь> торговоi марки Siberian
Wellness

a
J. Зубна паста <<Землrяника & КраснаJI гJIиIIа> торговоi марки Siberian

Wellness

Комiсiя з питань державноi
санiтарно-епiдемiологiчноi

експертизи I]eHTpy превентивноi
медицини,Щержавного iправлiння
справами
Протокол експертизи

голова koMicii

м. КиiЪ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-З2 факс 526-50-06

J\Ъ 7639 вiд 15.11.2019р.
(Nч протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г..
(прiзвище. ir,t'я. tto батьковi)
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Засоби для гiгiени порожнини рота або з)zбiв: засоби для догляд)z за з)rбами,


