
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАiНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТI ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАtIIВ
вул. Б. ГрiЕченка, 1, м. КиlЪ, 0100l, тел .219-|2-70,2'79-15-58, факс 279-48-83,

e-mail: inlb@consumer.gov.ua
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Об'€кт експертцзи косметпчпi препарати в асортиментi згiдно лодатку
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виготовлеllпii у вИпоDИпостi

Код за },ктз зз05
Сфсра застосування та реалiзацii об'скта експсртизIl: ввезеЕвя, за лризпачеЕЕям

Краiirа-вrrробник: ТОВ (Природrм косметIIка Байкала)), Росiя,
Баtпиловська, 15, адреса виробЕицтва: Росiя, 249020, Калужська

1,2'728'7, м. Москва, вул.
обл,, Боровський р-Е, с.

Коряково, вул.Армiйська, володiцЕя, З9

Заявппк експсртиЗп: ТоВ <MicT Плюс>, УкраiЪа. 03150, м. Ifuiъ, вул, 'I'Bepcbкa!
будиЕок N92, лiтера А, код за €ДРПОУ З2008828.

даrri про коптраrсr на постачапrrя об'скта в Украiъу: додасться до сулроводж},rочоl
ваЕтаж докумеЕтацii

об'скт експертtlзи вiдповiдас встаIlовленпм пIедичппм критерirrпt
безпекп/показtrrrкам: !СаIПiН 2.2.9.021-99 ',Щержавнi caпiTapHi правила i нJрми
безпеки продукчii парфцлерпо-косметичпоТ промисловостi'', РеIламент (еС)N9122З/2Ъ09
европ9йського ПарламеЕтУ i Ради вiд З0 листопада 2009 на косметичну продукцllо! за
результатами iдептифiкацii, оцiIrки ризику для здоровiя fiаселеяЕяj а також результатами
перевiрки (ковтролrо) на*цапогО змвIlпкоМ зразка об'скта експертизи) а саме: i}rлекс
шкiрпо-подразнююЧоi дii 0 балiв, iндекс подразнюючоi дii на с,плзову оболоЕку очей 0
балiв. МiкробiологiчЕi показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; ЕпtегоЬасtет еасеае в
1 г (куб.см) вiдсутпi, S. Aureus в 1 г (куб,см) вiдсутЕi, Pseudomonas aeruginosa в 1 г
(куб.см) вiдсутнi; дрiжджi та плiсвявi грЕби КУО/г (куб. см) <100. Прод}тцiя не вмlщу€
речовип, якi визЕачепi Директивою 761768/сЕС березень 1989 (,Щодаток II) як TaKi, що
забороЕепi д,lя застосуваЕвя як сиРовина та !е повинЕi входити до скrlаду косметичних
засобiв.



IIеобхiдппмп улrоDамп викорпстаппя/застосуваппя, зберiгапвя, цrанспорryвапЕя,
}тплiзацii зппщеппЯ с: а) дотримаЕЕя вимог, якr встацовлецi даним висновком за
резуJIьтатalми випробlваrrня цадФIого зразка; б) забезпечецЕя }а!ов TpzцIoпopT}BаIlII I та
TepMiuiB зберiгавня продукцii вi,щIовiдцо до рекомепдацiй виробника, вказ.шIх( у
супровiдIiй докумеЕтацii; в) проведеппя вибiркових вrтrробlъаль об'екта експертизи па
рiдповiдriсть вимогам давого впсповку та дiючого саяiтарпого законодав9r.ва.
За результаrамп державвоТ савiтарно-епiдемiологiчноi експерrтrи KocMeT".r"i
препарати в асортимептi згiдчо додатr.ry

за Еадtlпим
УкраiЪи i

(вава об'.кm сксперm!)

заявцйком зразком вiдtовiлас вшvогам дiючого

змвлеЕiй
за )Д\.rОВИ ДОЦ)ИМаТПаЕ ВИМОГ t(ЬОГО ВИСIIОВКУ

т
IЕформацiя щодо етпкетки, iпструкцil, правил тощо: етик9тка з iцструкцiею

показникп безпекп, якi пiдлягають копц}олю па кордопi: за показнцками безпекц
пiдл,ягають стаuдаDтrrому кояmолю (вiз
fIоказцпкп безпекц, якi пiдлягають контролю прrr мптпому о4орпrлеппi: пiдлягаtоть

ва митцiй
поточплtй дФржавпий санiтарпо-епiдемiологiчцпй пдгляд здiйсшост"iя згiдпо з
вимог&ми цього вЦсповку: Еа обlектаt державuого сапiтарно-епiдемiологiчrого вагrrяду
за вqftЕIовJIеЕими медишпм крrтгерi-ш,rи безпеки, )дrовaми використ&Iпяlзастосуваrтпя,
зберiгаIшя, траЕспорт}ваIIЕя, t"п.lлiзацiТ i зЕиIцеЕФI у обсязi та з перiодл.пriстrо,
вllзЕаsеЕимц програмами Ьспектувашя у вiдповiдrостi з qиццим сапiтарним
закоЕодавсIвом УкраiЕи.

саЕiтарЕого зa!коЕодавства
може б}ти викорпстr!Еа в

Комiсй з пrтгапь державпоТ
сшriтарпо-епiдемiологi.*rоi
експертизиЦеЕфу превецlивЕоi
медлцrати [ержавrrого управлiшrя
справtlми

м. КиЪ, вул. Заболотпого, 15
,I. 526-55-З2 факс 526_50-06
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!одаток до впсповку державпоi сапiтлрно-епiдемiологiчноi експертпзи
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Комiсiя з плrтапь державвоi
сапiтарпо-епiдемiологiчноi

експертизиЦеЕтру превеЕтивIlоi
медпциЕц ДержавЕого 1тrравлiнпя
справaмп

Протокол експертизи -

м, КиiЪ, вул. ЗаболотIrого, 15
,l. 526-55-З2 фмс 526-50-06

М i2078 вiд 21.11.2018 р,

lYq п/п найменува!п{я об'екта експертлtsи

1 Серй Siberian Wel]ness Вiдtовлювальна маска для волосся

2. Серй Siberian Wellness Маска дл, росту волосся

з. Серiя Siberian Wellness Шамrrунь проти лупи

4, Серiя SiЬеriап Wellness ШамIryнь для об'ему волосся

(tф лпо,околу, дата fiогозаверщенш)
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