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(об'сюа експерr.изи )

косме,ги"rвi засоби для брiв, Реалiзацiя оп,l,ову,га
(сферазастосран*rареа,riruцiiБбIБЪIаеп"fr ffi

ТОВ "Аромат", YKpaiHa, б1004' м. XapKiB' вул. Примакова, 46о те.п.; {057) 733-19-41, коrс €ДРШоУ;
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код за fiКПII: 20,42.17
{кOд за /ijj,:Г[ll. код за }КТЗЕД apl иrJ,,r]

об'скт експертизIl вiдповiлас вст&новленIrLt Rседич}lцм кри.я.ерiим безrrеки / гlоказникалr:
за результаТами рOзI-JIяДу i анzшiзУ докутиентiв, наданltХ заяв{lиком, та цроведеFILо( дослiджень зрrtзки об'екry
експертизи (Гель-фарби для брiв вiдповiдно до ТУУ "24.5-з0226l)2 1 -00а_200l ''Фарба й 

"оrrо."", 
Техвiчнi

умови" в асортиментi згiдно З додатком до ВисIIовку,t за rтоказrтиками безпеки вiдпЪвiдають вимогаN{ ЩСанПiН2.2,9.02,/-99 ",Щержавнi caHiTapHi правила i HopMli бeiIietcpT rтродукцiii парфl,rиерно-косметиЕ{ноi гtромисловrэстi'':
- т,оItси{tолоIо-гiгiенiчнi показцики: iндекс гос-lроi токсдчностi np" ,ru*Ьйrнi ва шкiру 0 ба.цiв; iндеiсс
сенсибiлiзlтОчоТ д,iТ не бiльше l балу; iнлекО *пrро"одрruз*п,"ro"о.' дiТ не бiльше t ба,rч: iндекс гостроТ
токсичrtостi при введеннi у tппуriсrк не бiльше 2 баliв; l.rд"пa подразЕIоюrrот дiт на aпйrоuу обололлtу rэчей цебi.;rьrле l баrry;
- ь,riкробiологiчвi показники: МАФАlИ - rte бiльцrе 1000 КУо/г (спt3): Епtеrо'Ьасtеr еасеае. S.аuгеus, P.aeruginosa -в l г iсмЗ) не нормуються; rL,IicHяBi гриби та дрj.хджi - не бiльtде lбо куол,{смr).
,L{ля вlryобництва повинна викоррiстоВуъал:исясирOвиt{а вiт.{изllяного або зарубiжного fiOходжеiня. якавiдповiдае дiючltм нормативнltпц док}меIrгам, поiолжеlrа з МОЗ i дозвt-lлена до застосуванrIя

(KprlTepii безпекл l' показuишл)

НеобхИними умовами в1,1користанrrя ,/заетосуванltя, зберiгаýняr трансшортуванЕя, утилiзацil, зниrцення

Трансtrор,ryвання,га зберiг,ання згiлно з ТУУ "2,4"5-30226()2i-.005-2fiOi "Фарба,цля волосся. 'Гехнtчнi yмoB}l''. У



виробшц{гвi дотримуватись вимог безпеки, якi спршловапi на захист шкiри, органЬ ДlD€ННя та слизовоТ

оболоrпси очей. Виробшций персонал повинен бути забезпечений iндьiдуальними засобаrrли захисту та

спецодягом. Вшtористовувати згiдно з iнструкuiею виробrшка щодо застосування. У разi утвореr+rя вiд<одь цiеi
проryкчii - поводжешrrl (угилiзачЫзш.rщешrя) згiдно з вимоtами ДСанIIiН 2.2.7.029-99 "Гiгiенiчнi вимоги по

поводжеr*по з rФомисловrдrли вilцодадли i визначеr*rя ik krracy небезпеки для здоро.Р'я шасе+енrrя"

, зберiгаlпlя, трапспорryваrшя, угшriзацii, зlлщеmlя)

За результатmли державноТ санiтарно-епiдемiологiчноТ експертизи Гель-фарби шя бРЬ ВiДПОВiДНО ДО ТУУ
"24.5-з0226021_006-200l "Фарба дJIя волосся. Технiчнi умови" в асортиrrлеlrтi згiдrо з додатком до Висновrсу, за

наданиМ заявIlикоМ зразкоМ вiдповiдаС вимога},r дiючого санiтарного зzконодавства УкраТrш i за упцови

дотриманнЯ вимоГ Iъого висновку може бути вшсористадшri в завпенiй сферi застосуваI+rя.

TepMiH придатностi: гаранryеться *иробнпком
нJкожнiй одшлцli упаковки повинна надаватися iнформачiя на державнй MoBi, де вказанi: назва про,ryкцii та iT

призначення, назва фiрми-вlлробrшка та iц ашlеса, товарrшпi чи фiрмовий знак, itгредiеIrпrий скJIад, спосiб

застосування, застережнi захо,щI, дата виробrшпцва, умови та TepMiH зберiгаrпrя, eMHicTb, позначеннЯ

нормативного докумеЕry, шjрIDс](од
(iнформаIriя щодо егкетш, йструкriя, правrла тощо)

Впсновок дiйснrrй до: на TepMiH дiI туУ "24.5-3о226021-00б-2001 "Фарба для волосся. Технiчнi умовц" чи

до внесення змiн'та доповнеЕь до рецептур

Вiдповiда:lьнiсть за дотримання вимог Iъого висновку несе заrвник.

При змiнi рецегffури, технологiТ виготовленIu{, якi мохgrгь змiнити властrвостi об'екта експертк}и абО

спричинити ногатrвнлй вIIJIив на здоров'я.rподей, сфери застосування, умов застосуваr*rя об'екта експертизи

даrшr]i висновок втрачае cralý/.

На кордонi санiтарно-епiдемiологiчного коrrгроrпо за показшШrами безпекИ для здоров'Я людиtпl не потребуе
(показнtпш безпеrм, яlсi пiдrrяають кокФоло па кордокi)

На шrи:гнlдli призначеш{я санiтарно-еrriдемiологiчного коIггроJIю за показниками безпеки дrя здоров'я JIюдини не

потребус
(поIйзw бЕзпекп, якi пiдlяаютъ коIтроJIю прп мппrому оформлешi)

Поточний державний санепИнагляд здiйснюсться згiдно з вимогамп цього висновку: У вiдпОвiДНОСТi З

(показшлrtrr безпеш, жi здiйсlпоюъся при поточЕому державному санепiдlаглядi)

Харкiвський нацiональнrй медшчшrй унЬерсrтгет

Протокол експертизи

Голова експертIIоТ KoMicii

м. ХаркЬ, rrроспект Ленiна, 4; бl022, тел.:
(05,7),70,7 -"l2-59

(наймеfiуваш{я, мiсцезнаходкеш, телфон, фжо, Елаil, WWW)

Jф1 вiд l7.07.201
дата його затверджеш)

В.В. М'ясоедов



Додаток
до висновку держа вно t' сан iтарно-еп iдем iологiч ноТ експертизи

вiд /-Э.а+ 2015 р. лъ 05.03.0]-04 l у^, э,*,

1.

2.

3.

Гель-фарби для брiв:

тон <Чорний>>
I

тон <Свiтло-коричневий>>

тон <<Темно-коричневий>

Гель-фарби для брiв "ЁLАN":

1. тон <Чорний>

2. т91 <Свiтло-коричневий>>

3. тон <Темно-коричневий>

Голова експер N{'ясосдов
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