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Об'єкт експертизи: Засоби догляду за шкірою рук, тіла та волоссям згідно з додатком до Висновку 

виготовлений у відповідності із -__________________________________________________________

Код за ДКПП, УКТЗЕД. артикул: 3401

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Засоби гігієни, промислові підприємства, 
підприємства харчопереробної промисловості, готельного господарства, заклади ресторанного 
типу і торгівлі, об'єкти комунально-побутового призначення, підприємства парфумерно- 
косметичної промисловості, підприємства фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, 
мікробіологічної, спортивно-оздоровчі заклади, заклади сфери відпочинку та розваг, заклади та 
установи соціального захисту, військові частини, заклади зв’язку та банківські установи, 
навчально-виховні та учбові заклади, дитячі дошкільні навчальні заклади, транспорт (у т.ч. 
залізничний, повітряний, метрополітен, морський), оптово-роздрібна торгівля___________________

Країна-виробник: “Оіуегзеу”, Швейцарія, юридична адреса: КетЬгапсШаап 414, 7545 ТУ ЕпзсЬесІе; 
15500, РгаЬа 5. К Н аіит 1233/2. Адреса виробництва: КетЬгапсШаап 414, 7545 2У ЕпзсЬесІе; 15500, 
Ргаїїа 5. К Надіт 1233/2. Країна походження об'єкта експертизи: Країни ЄС, Індія

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Ь-гпаїІ, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «Лізоформ», Україна, 01042, м. Київ, пров. Новопечерський, буд.19/3, 
корп.1, кімн.5, код за ЄДРПОУ: 34937637

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Н-шаїІ, ве&-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до 
товаросупроводжувальних документів______________________________________________________

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:
За результатами експертної оцінки наданих заявником документів за умов використання, наданих 
виробником, об’єкт експертизи за звичайних умов використання не представляє небезпеки для 
здоров’я людини та оточуючого середовища і відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.9.027-99 
«Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», 
а саме: за індексами гострої та хронічної токсичності при нанесенні на шкіру, шкіро- 
подразнюючої дії, подразнюючої дії на слизові оболонки очей, сенсибілізуючої дії, хронічної 
токсичності при введенні у шлунок, за суб’єктивними показниками -  0 балів; за індексом гострої 
токсичності при введенні у шлунок, за об’єктивними показниками — 1 бал; за мікробіологічними

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

е-шаіі: іпГо@соп5итег.§оу.иа
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показниками: МАФаМ, КУО у 1 см3 -  не більше 1000; Рзеисіотопаз аеги§іпо$а -  відсутні (у 1 см3); 
дріжджові та плісняві гриби КУО у 1 см3 -  не більше ,100. Засоби не вміщують речовин, які 
визначені Директивою 76/768/ЄЕС -  березень 1989, Додаток II.
Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, 
знищення є:
Продукцію використовувати виключно за призначенням. Особам, які страждають від алергічних 
захворювань, або особам з підвищеною чутливістю до хімічних речовин - не використовувати 
засоби без попереднього тестування або консультації з лікарем. Використана тара та залишки 
невикористаної продукції відправляють до сміттєзбірника. У торговельній мережі продукція з 
вичерпаним терміном придатності або некондиційна внаслідок порушення умов зберігання та 
транспортування підлягає поверненню на підприємство-виробник.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи засоби догляду за шкірою 
рук, тіла та волоссям згідно з додатком до Висновку відповідають вимогам діючого санітарного 
законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в 
заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов’язкове. Висновок не може 
бути використаний для реклами споживчих якостей об’єкту експертизи_____

Висновок дійсний: 5 років________________________________________

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров‘я 
людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та 
документальному)____________________________________

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному 
санітарно-епідеміологічному контролю на митній території

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього 
висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут 
медицини праці НАМИ України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, 
тел.: приймальня: (044) 284-34-27, 
е-таіі: уік@папи.кіеу.иа; 
секретар експертної комісії 
(044) 289-63-94. е-таіі: їез1-1аЬ@,икг.пе1

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, Е-шаіІ, веб-сайт)

Протокол експертизи № 18317 від 18 вересня 2017 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
В. о. директора ДУ "Інститут медицини праці НАМИ Укра|

М.П.
...

Чернюк В.І.



Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
ДУ «Інституту медицини праці НАМИ України»

Додаток до Висновку 
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Від 9̂ 2017 р. N9 602-123-20-3/

Засоби догляду за шкірою рук, тіла та волоссям 
виробництва " О іу е г 5 е у ' ' ( Швейцарія)

Код за УКТЗЕД 3401 
(До протоколу № 18317 від 18.09.2017 р.)

N
п/п

Назва продукції

1 І_аре Сої 1. О.І-.Т. Напсі І_оїіоп

2 1_аре СоІІ. О.І-.Т. Напсі \А/азН

3 І_аре СоІІ. Н8Л/ Напсі І_о(:іоп

4 І_аре СоІІ. Н8Л/ Напсі \Л/азИ

5 5иге Ьапсі мазії

6 Биге ЬапсІ \л/азМ Ггее

7 5иге АпІіЬас Напсі мазЬ

8 5иге АпїіЬас Напсі \мазІі Ггее

9 Ооує Восіу \Л/азИ

10 йоуе ЗІпатроо

11 Ооує Веаиїу С геат Ваг

12 йоуе Сопсііїіопег

13 Ооує 5Ьо\л/ег деі

14 Іих РгоГеззіопаІ Веаиїу 5оар

ДУ «Інститут медицини праці НАМИ України»
01033, вул. Саксаганського, 75, тел.: 
приймальня: (044) 284-34-27, е -та іі:  у ік@ папи.к^ .иа  
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, е- 
Протокол експертизи № 18317 від 18.09.2017 
Заступник Голови експертної комісії _

ІаЬ@икг.пе1;

,ернюк В.І.
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