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в асортимецтi згiдЕо додатку
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Код зп ДКПП,
зз04
Сфсра засT,осування та реалiзацii об'€кта експертизи: ввезення) за цризЕачеI lям
КраiЪа-виробпик: ТОВ (Лаборатория l.тасоты>, Росiя, 127006, м. Москва, вул. Садова_
Триylлфlr,1ьна, 4_10, ашrеса виробяицтва: Росiя, 249020. Ка,rужська обл., Боровський p-ll,
с.Коряково, вул,Армiйська, володiнпя, 39
(адресц м,сцфпцод)ftсяяя, IпеФоя. Фжq L_ma,l, вео_саrп)

ЗаявtIик експертпзи; ТОВ <MicT Пшос)), Украiна, 0З150, NL КиiЪ, вул. Тверська,
будинок }Ф2, лiтера А, код за едрпоу з2008828.
(щрес4 мlспвнло/rлепш, ЕлеФоп, Фес, E_frall. веб,саiп)

.Щавi

про KorrTpaKT на постачапlIя об'скта в yкpaiiry: додаеться до супроводlqlочоi

вантаж док}rиептацii

Об'скт

експерlизrr
вцповцае встановлеппм
медичtIиDl крптерiям
безпекп/показнltкам: ,ЩСанПiН 2.2.9.02'1-99 ",Щержавпi caHiTapнi правила i норltи
безпеки продукцii парфl,riлерпо-косметичноi промлсловостi", Регламент (СС)}]!l22З/2009
Свропейськоlо Парламеяту i Ради вiд 30 листопада 2009 на косметичlу продукцlю; за
результатамlr iдеIпифiкацii, оцiвки ризику для здоров'я tlаселеЕпя, а також результатами
перевiркtl (коптролю) надаЕого змввиком зразка об'екта експертизи! а саме: 1Едекс
шкiрно-подразвюючоi дii 0 балiв. iпдекс подразнюючоi дii Еа слизову оболоЕку очей 0
бмiв. Мiкробiологi.Iпi показпики: МДФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; EnterobacteI еасеае в
1 г (куб.см) вiдсутяi, S. Ашеus в 1 г (куб.см) вiдсутнi, Pseudomonas aeruginosa в 1 г
(куб.см) вiдсутнi; дрiжджi та п,пiснявi гриби КУо/г (куб. см) <100. Продукчiя не вмiтцlс
рсчовиII, якi визначспi !прективою 761768/€ЕС - березень 1989 (Додаток II) як TaKi, що
забороненi для застосуваш]Я як сировиЕа та не повиЕЕi входиIи до стспаду косметичilих
засобiв.

Необхiдвпмп у*оaппrо r"цоро"rаппя/застосJ.вацпя, зберiгапця, трансrroр,rувапця,
угшлiзацii', зЕцщеяпя с: а) дотримання впмоц лсi встаповленi дalltим lrионовком за
результатами випроб}вадЕя падаЕого зразка; б) забезпеqенЕя уйов трааспорт}ва.ЕIUI та
термiяiв зберiгаппя про,ryкцii вiдцовiдIо до рекомеrrдацй виробIшка, вкчlзшlих у
супровiдriй докумептацii; в) проведептrя вибiркових вЙробрапь об'екта сксrrерrизи uа
з,lкоподавства.
За результатамп дсржавноi сапiтарrrо-епiдемiологiчноi експертйз" косметичЙ
препарати в асортимеrггi згiдrо додатку
(явва об'.Ф ехслс!m!)

за Еадllцим змвIlиком зразком вiдrовiдае ылиогам дiючого санiтарuого зttкоIlодавства
УкраtЪи i за умови дотриммIIjI вимог цього BиcIloBKy мохе бути використана в
зaцвлеЕlй

згцно

TepMi

9икориста.ЕI!я та скJIадом llадаеться дерl{tlвпою мовою.

Ецсповокдйсций: п'ятъ poKiB

Вiдповiдальнiсть за дотрцмлпЕя впмог цього вцсяовку Еесе заявЕиtý
показпики безпекп, якi пiмягають копцrолю па кордопi: за показlrиками безцеки
та

Показцпкп безпекП, якi пiдлягають коптролю прп мптпопrу оффr,,rБ*ri ,rrд*aчa*
на митнiй
IIоточнпй держ&вппй сапiтарпо-епiдемiологiчttцй пагляд здiйспюсrъс" iгiдпо з
вимогамц цього висновIr]I.: Еа обlектах державrrого саuiтарпо-епiдемiологiвrого вагляду
за вс-тaшовлецими медищшщ критерiл,rи безпекл, }ъ{ов€ми викорцстацпя/застосуваrшя,
зберiгаIiЕя, тршIспорч.ваIпrя, утилiзацii i звищеппя у обсязi та з перiодt*riстrо,
визначеЕимп програмами Ьспаю}tsаЕIя у вiдrовiдпостi з qиfiЕим савiтарuим
закоподавством УкраiЬи.
Комiсiя з птттань державпоТ
м. КпiЪ, вул. Заболотпого, 15
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1.

SPA Collection Лiсова суЕиця i зелеifiй чай L{укровий скраб дlя тЬа

2.

SPA Collection Кедр & яблуко flyкpoвlй скраб для тiла
SРД Collectjoп Лiсова,суниLц

4.

i

зелеюd чай зволоrо/юче молочко дlя тiла

SPA Collection Кедр & яблуко зволоlgаоче моло.rко д,rя тiла

Itомiсiя з питавь деtrlжазноТ
саяiтарuо-епiдемiологiчяоi
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медицrtrпi ДержавЕого 1правлiняя

м. Киiв, вул. Заболотного, 15

т. 526-55-З2 факс 526-50_06

справalми

Протокол експерrизи

N9

l2077

вiд

21.11.2018

(N! п!офkоry, птI п його затверд,lс

_?-\\

f;.J

ё..%
,\}

l?-

,ý

Ч

г

(прЬе

це,

fi',.lю

бrlъковi)

п l

в)

1

Ёl!'

