
дЕржАвнА служБА укрАiни з питАнь
БЕЗПЕЧНОСТI ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧIВ
вул. Б. Грiнченка, 1, М.КиiЪ,01001 ,тел.279-|2-70,279-75-58, факс 279-48-8з,

e-mail : info@consumer. gov.ua
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об'скт експертизи: косметичнi препарати, засоби для макiяжу, препарати для догляду
за шкiрою, сонцезахиснi препарати, препарати для загару; .u.оЪ" для MaHiK,opy ,Ь
педикюру: Сибiрська колекцiя бальзамiв <Хаrая> комплексний засiб лля зрiлоi шпiри.

(назва об'скта експертIlзt.t)

виготовлений cTl lз:

Код за ДКПП, УЦ(ТЗЕД:3З04.
Сфера застосування та реалiзацii ект& експертизIл : за призначенням.об'

Краihа-влtробник: Росiя. ТОВ кПриролнм косметика Байкала>, Росiя, |2728], плiсто
Москва, вул. Башиловська, 1 5. Адреса виробництва: Росiя, 249020, Калухtська область,
Боровський р-н, с, Коряково, вул. Армiйська, володiння З9

(адреса, телефон, Факq I, веО-саFlт)

ЗаявниrС експертIлЗи: ТоВ <MicT Плюс> YKpaiHa, 03150, м, Киiв, вул. Тверсъка, будинок
Jф 2, лi код за поу 32008828.

tlня,

Щанi прО контракТ на постачання об'скта в Украiну: додасться до документацii, ш]о
супро ванта}к.

Об'скт експертизи вiдповiдас встановленIIм медичним крl.tтерiяпt
безпеклl/показIIикам: ffСанПiН 2.2,9 027-99 "fiepxcaBHi caHiTaptti правила i Hoprrtt
безпеки продукцii парфумерно- косметичноi прол,tисловостi", Регламент (сс) Nъl 22з12009
Свропейського Парламенту i Ради вiд З0 листопада 2009 на косNIетичну продукцiкl; за
результата}4и iдентифiкацii, оцlнки ризику для здоров'я населення, а також результатап,Iи
перевiрки (контролю) наданого заявником зразка об'екта експ ертизи, а саме: 1ндекс
шкlрно-подразнюючоi дii 0 балiв, iндекс подрсзIIюючоТ дii на слизову оболонку очеli 0
ба,тiв. Мiкробiологiчнi показники: МАФАМ, ItУО/г (куб. см) < 1000; Enterobactel еасеае в
1 г (куб.см) вiдсутнi, S. Aureus в 1 г (куб.см) вiдсутнi, Pseudomonas aerugitlosa в 1 г
(куб.см) вtдсутнi; дрilкдlкi та плiснявi гриби КУО/г (куб. см) <100, Продукцiяr не вN,{lщ\rс



речовин, якi визначенi ,Щирективою 761768l€Ес - березень 1989 (Додаток II) як TaKi, що
забороненi для застосування як сировица та не гlовиннi входити до складу косметичних
засобiв.
Необхhними умовами
утилiзацii, знищенпя €:

використаrrня/з
а) дотримання

астосування, зберiгання, транспортування,
вимог, якi встановленi даним висновком за

результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та
TepMiHiB зберiгання продукцii вiдповiдно до рекомендацiй виробника, вказаних усупровiднiй документацii; в проведення вибiркових випробувань об'еrста експертизи на)

вимогам та сан1 законодавства,
За результатами державноi рцо-епiдемiологi чноi експертизи: lсосмети.rнi
препарати, засоби для макiяrку, препарати для догляДу за шкiрою, сонцезахиснi
прешарати, препарати для загару; засоби для MaHiKtopy та педикюру: Сибiрська колеtсцiя
бальзамiв <Хатан> комплексний засiб для зрiлоi шкiри

(назва

за наданим заявником зразком вiдповiдають вимогам дiючого санiтарного законодавства
Украiни i за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використанi lJ
заявленiй
т, THocTr:
Iнформацiя щодо етикетки, iнструкцi'd правил тощо: етикетка з iнструкцiею

та мовою.
Висновок п'ять
вhповiдальнiсть за дотримання вимог цього впсновку несе заявник.
Показники безпеки, якi пiдлягають контролю на кордонi: за показниками безпеки
пiдлягають контролю та )показники безпеки, якi пiдлягають Itонтролю при митному оформленнi: пiдлягають
caHl контролю на митнiй територii Украiни
Поточний державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд здiйснюсться згiдно з
вимогами цього висновку: на об'ектах дер}кавного санiтарно-епiдемiологi.rного наг',ПЯIl1l
за встановленими медичними критерlями безпеки, умовами використання/застос YваIlня.
зберiгання, транспортування, утилiзацii i знищення у обсязi та з перiодичнiстю,
визначеними програмами iнспектування У вiдповiдностi з чинним санlтарним
законодавством Украiни.
Комiсiя з питань державноi
санiтарно-епiдемiологiчноi

м. Киiв, вул. Заболотного, 15

експертизи I_{eHTpy превентивноi
медицини Щержавного управлiння
справами

Протокол експертизи

т. 526-55-З2, факс 526-50-06

(прiзвище, iлr'я, по батьковi)
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