
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОЦЕНКА ЗА БЕЗОIIАСНОСТ
ОтговорНо лпце за шускане на пазара на ЕС: ''Вплавп Еу,, ЕоО.Щ, Адрес:
гр.Варна, ул. Д-р Анастаспя Головина Лir 9, ет 2, ап.7, тел.+359894329110
т8 омО DEUS 15 MINUTES Body Scrub; Скраб за тялоо 2509
кАтЕгоРия(срNР): Ниво Еа категориfiта (1>}3): ПродуЙп за кожата >
козметични продуктп за почпстване на ко}ката > Други козметпчни продукти за
почистване на колсата

изготвЕНА оТ: Нели Хрпстова Маркова 01.03.2020
спЕциАЛНоСТ: Инженер-химик; Магистър по Фармацевтпчен мениджмънт

Оценката за безопасност е шзвършепа в съответствпе с Регламент (ЕО) ЛI
l22З 12009 относно козметпчните продукти.

въз основа на наJIпчната информация за въздействието върху здравето на
козметпчнпя продукт Т8 ОМО DEUS 15 MINUTES Body SсrчЬ; Скраб за тяло,
2509 той се счпта за безопасен при условпе, че се прплага прп нормални и разумно
предвIцими условия на употреба. Не съдърл(а съставки от геЕетичЕо
модифициранп оргапизми, паноматериаJIи плп яспвотпнскп проryкпл. Не
съдържа компонентп класифпцпрани като канцерогенп, мутагенп и токспчни за
репродукцията (CMR) от категорпи 1А, 1В и 2 по Регламент (ЕО) No 127212008.
Не е тесryвап на опитни }Itивотнп, но Еякои от съставкпте му са изпптвани на
опитни )Iсивотпи предп 2004 г.

оценката на риска се основава на фпзико-хпмичнште и мпкробиологичнпте
спецификации, токспкологпчните характеристикп на козметичнпя продукт и
неговите съставкп, предЕазначеншето, ус.повпята на употреба, експозпцпята,
опаковкИте, етикеТпранетО и вероятНостта от поJIучаване на нея(елани ефекти
сред потребителите.

източнпците на даннп с.щоклад за оценката за безопасност Еа
козметпчнпя продукт са на разполо}канпе във "Вилави Еу,, ЕооД при поискване.
АкryалиЗацпЯ на настоящата оценка за безоп9:ност ще бъде извъi-"Ъ".rр"
ус.повпе, че настъпят промени в инфлlмацпфпдза козметпчния продукт.

оцепител по безопасност: l -/, ffiblAPti,\

-v8л\:_' _ 
|- лД/( 6*Ё#ч^i

Нели ХрисЬdва М\кова, Инясенер-химик i{ i ;gр; ",

,Щmлома: В-94 Л! 000lBBlzB.oz.issц, !i _ \ _<ýР л / -
ТУ "Проф. .Щ-р А. Златаров" гр. Бургас; \Y",,"\Й,,i,9' :,')
Магистър Фармачевтичен мениllя(мънт &,;ffi,У
Дшrлома: МУВ Ns 004078, Медицински yrrr.rBepcиTeт гр. Варна
Премпнати квалифпкацпоцЕп курсове п обученпя: Фптотерапия
Удостоворешле Л!l06-561/2в.оз.zоt о, КатедраЪо предIФиЕ,]rчпа и шIиниtп{а
фармакология, Медицински уIrиверсLfгет гр.Варна
Токсrrкологпя, Удостоверение ЛЪ27569/ оЪ.оzЭоrя, Факуrпег по химиrI и
фармация, СУ,, Св. Климеrгг Охрrадски.О
Квалификацип: Прплагане на РегламевтЛЪ1223/2009 ЕооЦЕНИТЕЛ,*_/ ) Е:;,i;;;ii;;;;;;;ЦЁ;;'ёЙ;;;"ri"-i{iЙrrluNIрRоItаlу;

Инж. хитrлиК НеЛИ FЛаГКf u5, , !ч9lител jlqчо"_1.,!остта на козметичнпте продуктп:
маr. Фармацевтичен u""ПД*t"FЧ'// /l Certificate NэSAC 002/24,02.20l7lCosmetica Italia

Алрес:гр. Варпц ул. ,,Н. Корчев'. NslOА" Тел. 0897890012
e-mail: neli.markova@abv.bg; gns.varna@gmail.com

ДаТа: 
8{ фq fu,lфt



ДОКЛАД ЗА БЕЗОIIАСНОСТ НА КОЗМЕТИtIЕН ПРОДУКТ

"вилавп Еу" Еоод:ilЪ"""JЁЬхffifr.fiТlхlх#iJ;Ё;""":;"".}{ь 9, ет 2, ап.7

те.п.+359894з29ll0

Производител:ооО "Коферадостия"Адрес г Новосибирск улица Гипсовая З:,Русия

т8 омО DEUS 15 MINUTES Body SсruЬ; Скраб за тяло,2509

Страна на произход: fuсия

Предназначецие. Категорпя.

кАтЕгоРия(срNР): Ниво на категорпята (1>}3): Продукти за кожата > Козметшчнипродуктп за почпстване на ко}ката > Други ко3метични продуктп за почистване на кожата

01.03.2020r

т8 омО DEUS 15 MINUTES Body SсruЬ; Скраб за тяло' 2509 е формулиРан катО ДругиПОДОбНИ ПРОДУКТИ, КОИТО ВОЧе Са Еа п€Lзара. Съдържанието Еа този продукт се осIIовава нанеtгресивен състав, Продуктът пршrадлежи към позната категория продrкти. Можем да счита ме,че обикновеният потребител е запознат с този вид продукти.

Продуктът предстЕlвлява преtIистватцо, успокояввтцо, детоксикиратцо средство за кожата на тялото,
дълбоко поtIиства порите и подхрЕlIIва кожата под формата на скраб.
С"д"ржа кафява захар, кафе, кокосови стърготини, морска сол с пълеII минерщIеЕ потенциаJI,масло от сладък бадем и кокосово масло.

Подходящ проджт за всички типове кожа. Може да се използва от хора, приIIадлежатци къмвсичкИ възрастовИ групи, с изкIIючение на деца. Противопоказно е използването му от деца и хорас иIIдивЕДушIIIа ЕепоносиМост, Пред" употреба да се напрtви теот за апергиrI! При попадане вotlиTe да се изплакнат обилно с вода!

Начпн на употреба:
1. С меки движеЕиr{ нанесете на влtuкна кожа.
2. Масажирайте до 15 мипри.
3. Измийте с топла вода и избършете с кърпа.

Съхранение: ,Щобре затворен при температура 5 - 25,с, без да се излtга на длректна сльнчевасветJIина.

кАТЕгоРия нА коЗМЕТиtIния ПРоflУКТ:

кАтЕгоРия(срNР): Нпво на категорията (1>2>3): Проryкгп за ко,,сата > КозметпчнипродуктП за почпстване на ко}ката'Дру.и *оrrarо""п проryктц за почистваIIе па кожата
чАсТ А, ИнфоРмацпЯ относнО безопасността па козметпчЕпя про.ryкт



1.

INCI Nаmе
Chemical Name/

оthеr names
Function

Regulation L22ЗDOа9
CAS No EINECS No Content о%

COFFEAARABICA SEED
PoWDER

cotfea Аrаьiса seed powder is the
powder obtained fiom the dried,
ground seeds ofthe Coffee plant,
Coffea аrаЬiса L.,Rubiaceae

АЬгаsiче
84650-00-0 28з_481 -1 25_50

SUcRoSE sucrose; Sucrose Humectant/
Skin conditioning
Soothing

57-50_1 200-334_9 20-30

COCOS NUCIFERA FRUIT cocos Nucifera Fruit is the fruit of
the Сосопчt, cocos nucifera I
раlmасеае

Abrasive
Skin Conditioning

8001-з l -8 2з2-282-8 5-1 0

COCOS NUCIFERA OIL cocos Nчсifеrа oil is the fixed oil
obtained Ьу expression of tfie kemels
ofthe seeds ofthe coconut, cocos
nucifora L., Palmaceae

Hair conditioning
Masking
Реrfumiпg
Skin oonditioning

800l-з 1-8 2з2-282-8 1-5

SEA SALT
Sea Salt is а mixture of iпоrgалiс
salts derived frоm sea wаtеr оr frоm
inlarrd bodies of salt wаtеr. Maris sal
(EU),Pink Salt

Abrasive
Humectant
Skin Conditioning

7M7-I4-5 2з 1 _598-з 1_5

PRUNUS AMYGDALUS
DULCIS oL

Prunus Amygdalus Dulcis Oil is the
fixed oil obtained from the riре seed
kemel оf the sweet Дmопd Тrее.
Prunus amygdalus чаr. dulcis,
Rosaceae

Skin conditioning

007-б9_0 / 90з20-з7
/ 29 1 _0б3_5

1-5

FuD(P Complex
STONE EXTRACT

stone Extract is thc exhact ofstono
Powder Skinconditioning

Skin Conditioning
0.1-1

HYDROGENATED JOJOBA OIL JоjоЬц ext., hydrogenated
Abrasive
Emollient
Skin conditioning

92457-]12-0 /
бl789_91-1 296-292-4 l

0.1-1

TOCOPHEROL

J,4-Dihyфo-2,5,7,8-tetramethyl-2-
(4,8, l 2-trimethyltridecyl)_2H-
Ьепzоруrап-6-оl; .аIрhа.+осорhеrоI;
Vjtamin Е

Antioxidant
Masking
Skin conditioning

54-284 / 16698-з5_
4 / |01914|-0 l
l19_1з-1 / 1406-18_
4 / 1406-66-2 l
2074-53-5 / 59-02-9
/7616-22-0

-/ 200-201-5 / 240-
747-1 / 2зз466-0 /
2м_299-0 /215-78s_
8/-l218-|97-9/
200-412-2 / -

0.1-1

PARFUM Grееп Ns 2100917 наfium Fragrarrce
1_0

INCI Name Фпзико-хпмпчни характеристякп

СОFFЕА ARABICA SЕЮ

Цвгг Кафяв рН при 1% Не с проlлlено
мирис_харакrерен Точка на кrдrене Не е цроrrеновкус Не е заоогнат Точка на възrrамсн""аrе Ъе е проучено
Заrуба при сушене <l5% Взривообезопасе, Н";;;;р;-но съсюяние
обемна маса З00 - 500 s / I
Фrвическо състояние Твърдо.
Въшпен вrц кристалсн, Въlшен вl.tд
I]вятБял. Мирис Без мирис.
Точка на mпене (185,5 . С)
Спец,rфично тегло 1.58
Разгворимосг (вода) 2000 g / l Молекулно тегло 342,3 g / mol

8001-з 1 _8



Мирис на свеж кокосов apoмal
точка на топене Неопределена

Мирис: Харакrерен мцрис на кокосов орех.
Точка на юпене / Точка на замръзьаgе: 24 - З7 " С
Огнослпелна ппътност: 0.908 - 0.921 при 25 . С

7647-|4-5

Мирис: Бв мирис
рН: N /А
Специфичнотегло:N/А

; б0 s / 100 ml волавъв вода: разтворим; бU g / l00 ml вода при 25 . С

Физическо съсюяние: Крисгаlrи и;п,r граrули
I-|вят: бял иJш прозрачон

PRUNUS AMYGDALUS DULCIS ОL 8012_95-1 / 8042-
47-5

9,?1 l до 0,920; коефициент на пречупване при 20'С, пЬ 20-- от 1,455 до
1,480; ратгворимост във вода при 20'С * неразгворим;кисолинно число,
mg KOFYg 

_- 
max. 0,5; перокслцно число - max. 5; неосаrrуrясми

сьФавки, g/kg - mах. 7,0 ; разпрелеление на мастните кисслини,Оlо:
палrr.rrплнова С16:0 - 4,0-9,0; стеаринова Cl8:0 - mах. 3,0 ; олеинова
С 1 8 : 1 - 62,0-86,0; линолова С1 8 :2 -20,0-30,0; лшrоленова С l 8 :3 - max.

Физпчни и химични свойства: леGноподвюкна прозрач"i те""ост с-
!лlgожьц цяг и характсрен мирис ; относителна тегло при 20'С- от

Фюическо състоянио и външоц вид: Течност.
МирисБез мирис, Молекулярно тегло: FIяма на разположение.
цвят: Безцвgrен ло светложш

HYDROGENATED JOJOBA OIL 92457-I2-0 l
б1789-91_1

Физичоско сьсюянио: течност
Щвят: злапtсг, прозрачен
Разтворимосг във вода: нер:rзтворим
Точка на замърсяване: 7-1 1 О с тсчносг: <0.1
огнооrrелна плътносг 25 оС 0.863-0.87з

на кипене:> 225 о с
54-284 / 16698-
354 / 1019l41-0
/ l19_1з-l / 1406_
l84 / |406-66-2 l
2074-5з-5 / 59-
02-9 /7616-22-0

въlrшен вид и tрят: Вискозна течност жьлтеникава
Мирис: Харакrерен
рН: N.A.
Точка на юпене / Точка на замръзване: -2"l ,5 " С
Огносrrелна ппътносг: 0.95 g / ml
Разгворимост във вода: Неразтворим

PARFLIM Grееп ]Ф 21009П

Съгласно предостtlвеIIата информация тв оМо пшu.s rs MINUTES Body Scrub; Скраб за
тяло, 2509 е произведен по технологиJIта, обявена в Досието на козметичния прод/кт, при спазване
принципитенадобратапроизводстве}Iапрактикавкозметичнотоцроизводство (БдсISО22716:2008).

спецификациите на цродукта са съобразени с изискванията за качество и осиryряватстабилностга му в рамките Еа миним€lJIния срок на трайност от 12 месеца след датата напроизводство при сп€tзвЕlне условиJIта на съхранение. За лабораторния контрол сеизползват стандартизирани, вапидирани и вапидни методи.
ПоказатеЛите за коЕцрол, вкJIючително тези за опредеJIяне на тежки метаJIи, гарантират
качеството и безопасността на козметичния продукт.



подробности за проведените изпитваIIиII и резултатlrте от тях трябва да са на
разположение във фирма "Вплави Еу,, ЕоОД при поискване.
т8 омО DEUS 15 MINUTES Body Scrub; Скраб за тяло,2509 е цроизведен по технологиlIта,
обявена в.щосието на козметичниrI цродукт при спазване принципIrте на добрата
производствена практика в козметичното производство (Б.ЩС ISO 22776:2008) и в
съответствие с изискваниlIта за качество във фирмата - производител на продукта.

спецификациите на продукта са съобразени с изискваниjIта за качество и осиryряватстабилностга му в рамките на минимапниrI срок на трайност 12 месеца след датата напроизводство при сп€}звtlне условиrIта на съхранение. За лабораторния контрол сеизползват стандартизирани, вiUIидирани и ваJIидни методи.
ПоказатеЛIfге 3а коЕц)ол, вкJIючително тези за определяне на тежки метtUIи, гарантираткачеството и безопасността на козметичния продукт.

3. Счровипп
суровинlтге са произведени в съответствие с изискваниrIта за отсъствие на техническиз€lмърсявания и микробиологична чистота за влагаЕе в козметични продукти. Физико-химиlIните И микробиОлогичниТе спецификации Еа съставките, както и методите заопредеJuIне на покt}зателите им за контрол трябва да се съхрашIват в rщосието на продукта ида се предоставят при поискване. ИнформациlIта гарантира качествениrI коЕгрол припроизвоДствотО на всяка партида. ПроизвоДигеJUIТ е задьлжен да поддържа..Класификаторза суровини и материаJIи" с Информационните листове за безопасност и днализнитесертифиКати, предоставени от производителиге на суровините, които съдържат Iраницитена замърсявЕlни,Iта, декJIарации за безопасност и допълЕителна информация за опасносттаза ЗДравегО и за околната среда. Резуrrгатlrге от входящиJI, текущиrI и изходящиlI
цроизвоДствеII контроЛ трябва да се съхраЕяват от производителя и да могат да бъдат
цредоставени при поискване.

4. Стабилност
стабилността на козметичниrr цродукт е определена
цродукТ и на базата на нац)упttниrl оп}гг о,,uбоrдениrl
условия.

чрез наблюдение Еа конщретниlI
на анаJIогични продукти в реЕUIни

в хода на разработката на продукта са извършвани тестове чрез методи за ускореностареене / вж T,l _ 2,6l. Изпитанията ,u aruб-ност не са пока:}iши откJIонения вхарактеристиките_lа щрайния продукт. Протоколите от изпитilнията са разполагаоми в"Вплавп ЕУ'' ЕООД arр" arои"*uое.
Протоколите от из.'итilIиl.та са ра:}полtгаеми в производlтеJIя при поискваЕе.



I,IмайкИ предвиД данните от тестовете за стабилност, определеЕЕят миЕ,мален срок на цrайност е12 месеца от датата на производство.
стабилностга на козметичния Продукт се гарантира и от условиlIта за съхранение.опаковките трябва се съхраЕяват в закрити и сухи скJIадови помещениrI при температураот 5О до 25ОС, без пряка слънIIева светлина и д€tпеч от топлинни източници.

rr.

съответстВие с изисквани,Iта за микробиоломчна чистота за влагане в козметиtIни продукти.микробиологиtIните стандарти за суровиIIите са упоменатЕ в IIасочващите бележки наРЪКОВОДСТВОТО На SCCS, 9-ТЪ ИЗдшr"Ъ, 
" 

*о"rо са описани стандартите за подбор на суровини запроизводство на козметичЕи продукти.
Естеството и полгIЕlвtшето на пякои състtlвки могат да повлияrIт на микробиологичнитехарактерЕстики, необходими за идентифицираrrето им. За всяка oup"*u'"u с)фовините,използваIIи в крайнlтя продукт трябва да бъдат разпол€гаеми ИнфЪрмационни JIистове стехнически дЕlнни (TDSS) с посоIIвtlне 

"а 
миоробиологи.цrите стандарти и анаJIизни свидетелствана суровиНите с посОtIване Еа съотвеТствие с микробиологичЕите стандарти. ПроизводителrIт езадължеЕ да поддържа "класификатор за сл)овини и материали" с ИнфоъмациоЕните листове забезопасност, Информационни листове с технически дшrни (TDSS) 

" 
Ё-"."ите сертификати,предоставени от производителите Еа суровините, които съдържат црilrиците намикробиологичните пока}атели на вещества и смеси използваIIи ,,ри производството накозметиtIНи,I продуКт, Микробиологи.IIIите спецификации на съставките, KulKTo и методите заопредеJIяIIе на показателите им за контрол трябва !u aa ar*раняват в ,щосието Еа продукта и да сепредостаВят при поискване, Резулгтатите от входящия, тек)дциrI и изходящиrI производственконц)ол трябва да се съхранrIват от производитеjul и да могат да бъдат предостtlвени припоискваIIе.

От гледна точка на качество,

*Съеласно БДС EN ISo l 75 I б:20I 5 ,,Козмеmuчнu проdукmu МuкробuолоzuяМuкробuолоzltчнu zранччнu сmойн осmч.
* Съzласно,SСС,S- 9-mа Ревuзuя
МикробиологиЧIlи'Iт zш{€lлиз покzIзВ4 че продуктът е в съответствие с изисквtlнията за безопасностпо отношение на микробиологицIата чистота.

ЕфекгивНостта на консервиращата система се док€tзва с тест за натоварване /..challengetest'7. Протоколи:ге от теста са нilIични при производителя.

*Общ брой мезофиlr"и aepoO"rn,n
факуrrгативни анаеробни

< 1 х l0' СFU за g илlи ml БДС EN ISO 21149:2017

БДС EN ISO lб2l2:20|'7
* Специфичн" микроорганизми :

St aphyl осос cus аur eus,
Рsеudоmопаs aerugiпosa,
Escherichia coli,

.Ща не се откриват в 1 g или 1 ml

.Ща не се откриват в 1 g или 1 ml
,Ща не се отIФиват в 1 g или 1 ml

не се откриватв 1 gшrи 1 m]

БДС EN ISO 22718:2016
БДС EN ISO 21717:2016
БДС EN ISO 21150:20lб

EN ISO 18416:20lб



ЩUъставките са произведеЕи в съответствие
замърсявациrI и миIФобиологична чистота за

т8 омО DEUS 15 MINUTES Body Scrub; Скраб за тяло,2509 се разфасова в първиIIниопаковкИ в художеСтвенО оформенО термофолИо от АLUДАР, худоЖ""rЪ""о оформени. Стикерза опаковка на български език, съгласно Регламент |22зl2оOg Ес.
характеристиките па опЕlковките са наIични в досието на продукт* рtr}полагаемо във"Вплави Еу" ЕооЩ, Опаковъчните материаJIи са в съответствие с Регламеrrг (ЕО)190712006 (REACH) 

" 
u*ry*"й изискваниrI на Наредбата за опаковките и отпадъцрrге отопаковки от м, авryст 201з г, Проведените тестове за съвместимост на търговскатаопаковка с крайния продуIrг при стайна температур. хJIадилниц термостат и на светлина,показваТ липса ца откJIоНени,I оТ стандартНu"u u"й"'"чна спецификац"". Не сацредоставеЕи дацци за промеЕи в цвета (на опаковката и на козметиIIния продукт); затеч/прогryскане; за промени във формата на опаковката. При разфасовката на продукта седопуска откJIонение в масата - "",о, 

съгласно актуалните изискв€tниrl на Наредба зацредварително опакованите количества цродукти 
_от 

200зг. Всяка единична опаковка еетикетирана в съответствие с Регламегг (в^о) м tzzзtz009 относно козметичнитеЦРодукти, Потреб,oгелските опаковки се поставят в ц)анспортна каса от вълнообразенкартон / трислойно велпапе/ по Бдс 9254_90. "в;;авп ЕУ'' ЕооД трябва да поддържа"класификатор за опаковъчните материiLли и опаковките'', .Цешарации за безопасност отпроизводителите и данни, които гарантират чистотата, безопасноъ-u и стабилността наопаковкИте в обявенI_{#_срок 
"u-.рuй"о.r. Дu 

"" 

-."*р""rват 
в c)rxo, проветриво помещение

х###iхЖх;]'"' до +250с на тъмно, Далече от източници Еа топлина и пряка

с изискваЕиrIта за отсъствие на технически
влаг€lне в козметични продукти.

ч. п

З. Измийте с топла вода и избършете с кърпа.

т8 омо DEUS 15 MINUTES Body SсruЬ; Скраб за тяло,2509 е пРоДукт за почиствЕlне накожатa спадаrц към категориrIта:
Продукти за кожата > козметиЬ.rрооу*"" за почиствпРоДУкти за потIистваIIе Еа кожата 

Jvl+J^fIl 5а rr'чисТВане Еа коЖата > Други козметични

Употреба- средЕо 1 път дIIевIIо.



,Щневно прил€гtlно коJIичество -18. б7g върху върху кожЕа повърхност около 15б70 сm2
(площта на тялото), Фактор на ретенция - 0.01. относите.rпrо щ)иложеЕо коJIичоство дневно -279,2}mgkg/bflday, .Щпевно Еиво Еа експозиция -0.19gl day. Из.паслена относителна дIIевна
експозици я -2.7 9 mglkg/bйday. (SCCS Notes of Guidance 1 Oft Revision, 20 1 8).
може да се употребява ежедIIевIIо, в течение на цялата год{на независимо от сезона.
отнася се към групата'. rinse-off '' козметични продукти.
продуктът е подходящ за всеки тип кожа. Предназначен е за мъже и жени, и може да се
използва от потребИтели оТ двата пола оТ всички възрастови групи с изкJIючеЕие на деца под З
г.

те традиционно се използват в подобен вид козметиIпIи продукти без даrrни за неблагоприrIтЕи
ефекти.

съобразена с изискванията на Реглаrrлента.

Bulgheroni и съавтори, 2009) показва, че около 87Yо отТю( имат Еиска остра орална токсичност
- СТОЙНОСТИТе За DL 50 Са ПО-ВИСОКИ от 2000mglkg. .Щаlrните от проведени 28 дневни опити на
животни опредеJIят стойности на NOAEL над 200 mglkg/d за 63Yо от състtlвките, които Ее се
класифицират като опасни, Авторите предлЕгат при отсъствие IIа експериментапЕо определеЕи
стойности на NOAEL за съставките, които не се шrасифицират като опасни, да се използва 1ой
от определената остра токсичност DL50 за плъхове иrп.r 2Omglkg/d. Това проrIване успешно се
пр}rлага при изчислеЕието на MoS за риска Еа системната експозициrI IIа съст{лвките на
козметичнЕте продукти.

опитЕи животЕи ФIOAEL) на съставките на козметиIIния прод/кт, определеЕата дневнаекспозиция и факторът на ретенчия (SCCS,2018), изчислеЕите стойнооти за дозата> опредеJUIща
системЕаТа експозИцЕя (SED) опредеjUIт, че степента на безопасноот (MoS) при системна
кожIIа експозиция Еа съставките IIа козметЕчЕиrI продукт е над 100.

въз основа на ЕалицIата токсикологицIа литература (изчиспеЕия не са Еаправени, тъй като не сапредставени то!Iни коЕцеIIтрации от произво.шп"ей1 се прЕlви закJIючеЕието, че всички съставки,взети поотдешIо, както и в комбинация имаТ подходяща IрЕIIIица за безопасност.

vпI.

SUсROSE- ЕмменоваIIие по INCI, CAS j$ 57-50-1, EINECS/ELINCS J\ъ 200-з34-9 .обЩ захарид, Е€l]\{ира се в много растениrI и раститеJIни части. Хумектант,коIциционер.
Физи.пrи и химиtIни свойства

Захарозата е
овлuDкнител,



ФизическО състояЕие и външеЕ вид: Твърдо вещество.(Кристаши граЕули твърдо вещество.)Мирис: характереН.Вкус: сладък. Молекулно тегло: З42,З'glmоl.ЩЙ: й*оо кафяв.Токсикологична информация
Пътища за попадаЦе: вдиIIIв€Iне. При погльщане.Токси.rrrост за жЕвотни: осц)а ор€rлЕа токсичност(LD50): 29700 mY kg [пrьхове].f_ро""о" ефекти .rр" 

"о""*а:КанцерогенIIи ефекти: Д4 (Не секласифицИра за хора и животни.) Чрез АСGIЁ. Мутагенни ефекТИ: IчfУТЕГеЕни за бактери и ц l wмлрожди,Щруги токсичrrи ефекти при човека: Слабо ооч.Ё" u .й3ii на контакт с кожата(лразнител), за поглъщане, за вдишваЕе.Специапни Забележки за ,о*a""*оaтга върху животни:FImла на ршположение,СпециаJIни Забележки.о Хро"".оrи ефекти при човека:Не са наблюдаза.тrинежеланИ репродукТивIIи засяга са били отц)ити при хорй. Въпреки това при изключителновисоки перораJIIrи дози от 68з 000 mg/ kg, дадени
на плъхове по време на бременЕост покtLза нrIкои ефекти върху Еовороденото (растеж, аномаJIииЕа ценц)алната нервна система на развитие).
Минава през плацеЕтата в човека.Специ€tjlни Забележки върху Други токс}Iчни ефекти причовека:оСтри Потенциални въздействия върху зш)авето: кожа:-йо",Ё дч предизвика д)азнене накожата, Ниска степен на опасност при обичай"чru.rроrишлеЕа обработка. очите: Прахът може дапредизвика мехаЕично дразнене. Вдишване: Прекомерно вдишване може да доведе донезЕачително ш)азЕеIIе на дихатеJIните пътища. Поглъщаr* Пр" погjьщане на големиколитlестВа могат да предизвикат д)азЕене на стомашно-ч)евния (храпосмилателната) тракт.очаква се да бъде опасен за Еиско поглъщане. Хрони.пrч Поra"ц"ап Здравниефекти: нямаинформация.
Екологи.пrа информация
Екотокси'пtост: Не е В IIаличIIост. Бпк5 и ХПК: Няма Еа разположение.Продукти отбиоразграждането: Вероятно опасЕи краткосроцш разпадни продукти, Ее е вороятно. Въпрекитова, дългосроtIни_разпадЕи продукти могат да възникЕат.Токсичност на продуктите отбиоразграждането: Самият продукт и Ееговите не са токсицIи при биоразгражд€tне.

COCOS NUCIFERA OIL- INCI наимеIIовtlние. CAS М8001-з1-8; EINECS Nр2з2-282_8кокосовото масло е фиксирано масло, поJryчено чрез експресиране Еа ядките от семената накокосови орехи, Cocos nucifera L., Palmaceae
ТоксикологичЕа информация
Орапно: LD50 се очаква да бъдР 2000 mg / kg (плъх)
Кожа: Не е токсичен по дермален път.
При вдишване: ЕIяма наJIитIци д€шЕи.
РепродукТивЕа токсИчIlост: Не са известЕИ неблагоприятЕи ефекти върху ре,,родукциrIта.Контакт с кожата Не предизвиква д)азЕе}Iе.

:#r-." 
коЕтакт: ВъзможнОrо др*"""е трябва да се предотврати чрез ЕосеЕе на предпЕвIIи

Екологична информация
eкoToKcиtIHocT
Избягвайте заN{ърсяваЕе на поrIватц повърхност.га или подземЕите води.УстойчивОст и разцрадимост: Не е налична информация. Биоакумулативен потенциtлл: Не енаjIична информация. МобилЕост в поIIвата: Нъ Jна-пична информация..

SEA SALT - INCI наименоваIIие, CAS Np 7647-t4-5 , EINECS 2з1-598-зморската сол е сол, която се поJIучава при изпаряването на морската вода . Използва се катоподправка в храЕи, готвене , козметика и за коIIсервирtlне на хр€ши. Подобно на добиваrrатакаменна сол , проИзводствотО на морска сол е датирано в прЕlисторически времена . ПредлагшштеЕа пазара морски соли варират значително по своя химичен състав. Въпреки че основниятКОМПОЕеIIТ е НаТРИеВ ШОРЕД' ОСТаIIаЛаТа ЧаСТ МОЖе Да ВаРИРа ОТ По-малко от 0,2 до 10% от други



соли, Това са предимно каJIциеви, каJIиеви и магнезиеви соли на хJIорид и сулфат със знаIIително
по-малки количества от много микроелемонти, отц)ити в естествеЕата морска вода.
Токсикологпчна информацпя: Остра орална токсичност LD50 _ з000 mglkg при плъхове и LD50 -4000 mg/kg при м}rшки. Остра дермална токсичIIост LD50 Еад 10000 -Ъzr.Ё при зайци. о.цrиятиритативен тест по Draize покuвва умерен д)ЕtзЕещ оIIито ефект. Кожният 

"р-ur""Ън 
тест по Draizeпока!ва слабо ДразЕещ кожата ефект. Не е в листата Еа канцерогенните и мугагенните вещества.След продължителен коЕтакт може да предизвика: дразнене и възпаление Еа мукозните мембрани;

дразнене на очите. NOAEL:1500 mg/kg bw/day
ПродуктъТ не е класифициран като канцероген, мугагеЕ и токсичен за репродукцията (CMR) откатегории 1А, 1В и 2 по Регламент (ЕО) No |272li008. Не се класифицира като опасен съгласЕонаредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетираЕе на химични вещества исмесИ (въведена с IIМС Jф 182, дВ бр бs72010 г), хармонизираЕа по Реглаллент (ЕО) Ns 127212008
91 ZOt_t г,, ,Щиректиъа 67l548lBEC и .Щиректива 19};A5BC. it^nu огрЕlнц.IеЕия според РегламентI22зl 2009.

БАдЕмоВо мАсло INCI наимеЕоваЕие: PRUNUS AMYGDALUS DULCIS оII,. стFА
Еаимановчlние: SWEET ALMOND oIL CAS м8007-69-0 / 90320- з7-g . EINECS J\lЪ - / 291-06з-5,продуктът е предЕазначеЕ за употреба в козметиката като биологи.пrоактивеЕ компонент,
емолиент, Не е предназначен за лична и би,гова употреба. Бадемовото масло съдържа в естествонвид витаN,rин F (линОлова кисеJIина), койтО рaryо"рuфункцията Еа мастните жлези, засилва
еластиIIнОстта И заздр€lвява косъма. То е силен стимулатор - подхрЕtнва и зшдравява корените,подобрява въIIшIIиJI вид на косата. Физищrи 

" 
*rr"Ь" свойства: лесЕоподвижна прозрачнатечност с бледожълт цвят и характерен мирис ; относителна тегло при 20'С- от 0,91 1 до 0,920;коефициент на пречупване при 20'C,nb 20 - от 1,455 до 1,480; разтворимост във вода при 20,с -неразтворим;киселиЕно число, mg КОFVg - mах. 0,5; пероксидIlо число - mах. 5; неосапуняемисъставки, g&e - mах. 7,0 ; разпределение на мастните киселини,7о: паJIмиТиIiова С16:0 - 4,0-9,0;стоариноВа С18:0 - mах. 3,0 ; олеинова С18:1 - 62,0-86,0; JIиЕолова С18:2 -20,0-з0,0; линоленова С18:3 - mах, 0,4, ТоксиколОгитIIIи дtlнни: Фармаколо."й" изследвания показват бавна резорбцияпрез зд)авата кожа" Остра орална токсичност LD50: над 5000mglkg за плъхове. Остра д"рr*"uтоксиtIноСт - LD50 над 2000mg/kg за зайци. Продуктите, съдържяци бадемово масло до 25О/о

II,IMaT кожно д)а:}нещо действие на зайци и притежават слаба 
"p"ru*"rru 

€жтивност привъвеждаЕе в о!пIи,I с€ж на зайцИ ( JACT 2(5), 1983, 2002,IJT, 24aS1), 2005, 2010 CIR Compendium).Локаrrен ефект: При 48-часов покаJIен ,."r. 50% бадемово масло не се установява шlазнене.Присубхроничrrи оп}rти 100% бадемово масло има слабо д)азнене на кожата на зайци ( Jдст 2(5),1983, 2002, IJT, 24(S1), 2005, 2010 CIR Compendium). Ёад.*оuото масло не се препоръtIва за
употреба като чисто масло във високи дози, за дълъг период от време, тъй като има кумулативItатоксичност При повторна употреба във високи дози или концентрации може да предизвика
увреждане на здравето IIоради хрониtша токсиtIност. Нява дtшни за мугЕ}генна, к€шцерогеннаtжтивност и токсичЕост за рецродукция'га. Епикуганното тестуваЕе на доброволци с 25Yо п2Yо
реlреждЕlНи,I в инерТеII носитеЛ устаIIовяВа отсъствие на дразнено и коIIтактIIа сенсибилизащия.ПрепоръчителIIата мuжсим€lлна коЕцентрация в козметиtIни продукти е76Yо( Jдст 2(5), 198з,2002,IJT, 24(51), 2005, 2010 CIR Compendium). Не се класифицира като опасен материаJI. НямаограничеНи,I спореД Реглаплент (Ео) }lЪ 122з12009. Екологийч 

""6ор*uция 
Биоразградимост:

Очаква се да бъде биоразгр4дим.



HYDROGENATED JoJoBA oIL- INCI наименоваIIие, CAS ],iъ92457-12 -0 / 61789-91-1 ; EINECSNs296-292-4 / - 
. 
Хилрогенирtшо масло от жожоба. Физиш и химиtIни свойстваТоксикологичЕа информация

Информацпя за токсикологичните ефекти
Остра токсичЕост
наименование на веществото / преlадата Резултат Видове,щоза ЕкспозицияВосъци и восъIIIIЕ вещества, jojoba rbso ор;;;;"; 5000 mg / kg -Възпа-пение / Корозия Оценка: FIяма Еалиrпrа.
СензибилПrзатоР ЗабележкИ : Няма ЕаjIицIи данни.Мутагенност Забележки: Няма налич}Iи данни.
КанцерогеЕЕост Забележки: FIяrrла напичЕи даЕни.РепродуктивIIа токсичIlост Забележки: Няма н€}личЕи дtшни.тератогенност Забележки: Няма нiшичЕи даIrни.
Специфична токсичност за определени оргаЕи (еднократна експозиция)Забележки: Няма ЕаличЕи даЕЕи. Специфи,пru rоп""Йост за определени органи (повтаряща сеекспозиция) Забележки: FIяма наличЕи даЕни.
опасносТ при вдишВаrrе Забележки: Няма наJIи.Iни данни.ПотенциаЛrни хроЕИtIЕи ефекти върху зд)авето Забележки: Нmла Еалични дчшIrи.Екологи.цrа ипформшlия
Токсичrrост Главна ипформация
Не допускайте разсипваIIе в поtIвата, водните пътища или каЕаJIизаци,Iта ца отпадъtIни води.Екотоксикологичните данни, специфи,пr" .; Б;й;; не са известни. Информацията по това еп,оJгучеЕа от продукти с подобна структура или състztв.
УстойчивОст и разцрад.rмосТ Забелi**", Няма наличЕи даЕIIи.
Руо9*уrу"ираща способностЗабележки: FIдtа наJIиtIни дшIни.Мобилност в поtIвата КоефициеЕт IIа раздеJIяIIе Еа по!Iвата / вода (КОС): Няма Е€}лиtIIlи.Резултати от оценката на РВТ и vPvB РВТ: Не. VРчВ: Нша на ра.положеЕие.други неблагоприятни ефекти Не са известни знаtIителни ефекти или критичЕи опасЕости.

FчlХР Complex
STONE EХTRACT -INCI н:мменовапие; CAS Лs; EINECSлLINECS лъ

h'ffiН Ж#;УеР.ЛИ 
ОТ фИЛоси"тпrкат, произведеЕи от химическото и физическото

Комплекс сол Еа х)дuиIIови, химатомелtlIIови и фулвови кисеJIиЕи, ttзот-кисело сребро (дg +),дестилираЕа вода.
В състава на комплекса -сол Еа хуминови киселини (FulXP COMPLEX):Сол на хуминови и уJIмиIIови киселиЕи
Сол фулвови кисеJIини
Хемато-мелtlIIови киселина
Азот-кисело сребро (Ае +)
Азот общ (N)
Фосфор (Р)
Каlrият е общо (ý
Натрий общ (lrla)
Капций (Са)
Магнезий (Mg)
Желязо (Fе)
Мангап (Мп)
I]инк (Zn)



Мед (Cu)

Токсикологпчна пнформация
информаци,I за токсЕкологиtIните ефекти.глазна информiщиrl: Този продукт има ниска
токсиtIност, Само големи обеми могат да имат неблагоприятно въздействие върху човешкото
зд)аве.
инха,пация: Прахът във високи концеIilрации може да раздразни дихателната система.
Поглъщаtrе: Не ое очЕжваТ вредШ ефектИ в количесТва, които могат да бъдат поьлнати слlлrайно.Контакт с кожата: ПродрлжитеJIнЕят контакт може да причиЕи сухота на кожата.
Визуапен K.HTEIKT: Частиците в оIIите могат да причшUtт д)азнене и ухn,кване.Екологична информация
ЕкотоксиЧrrост, КомПоIIентите Еа продaКта не са класифицИраЕи като опасни за окоJIната среда.Това обаче Ее изкJIюЕIва, че големи или чести разливи могат да имат вредIо иJIи вредно
въздействие върху околната среда.
токсичност
LC 50, 96 часа, риба mg / l> 1000
ЕС 50, 48 часа, Daphnia, mg / l> 1000
IC50, 72 часа, водорасли, mg / l> 1000
Устойчивост и разград,Iмост рrLзграждане. Продуктът не е биоразцадим.
БиоакрtуЛираIЦ п9 

1ечциаП. ПродуктЪт не съдьРжа вещесТва, за които се очаква да бъдат
биоаrсумуrпrратци. Мобилност в почв€та, мобийост. Продуктът е нера*}творим във вода.резултати от оценката на Рвт и vрчв: Не се класифицира като рвт / чрчв по Еастоящите
критерии на ЕС. Дру.и неблалоприrIтни ефекти. Не е известно.

ToCoPHERoL - INCI ЕаименовtlЕие. CAS Ns54-28-4 / 16698-з5-4l l0lg.-41-0 1119-1з-1 / 1406-18-4 l т4а6-66-2 / 2074-5з-5 l 59-02-9 17616-22-0, EINEсS лl}-/ 200_20 1-5 t 240-747-1 l 23з-466-0 l204,299,0 /215-788-8 l - l218-1.g7-g l200-412-2 l -Токсикологпчна информация
Информация за токсикологичните ефекти
FIдlа налични токсикологичЕи данни за сместа. Помислете за индиви.ryаJIната концентрация навсеки компонент за оценка на токсикологитIните ефекти, произтичаrци от експозициrmа на сместа.ТоксикологиtIна информшдиrI за основните съставки на сместа:
VITAMIN Е Ph - индекс: NA, CAS: 76g5-91t-2,EC No: 231-710-0
Тест: CL 50 Видове: Leuciscus idus> 1000 mg i l qЭВчаса)
СЕ 50 Видове: Dafnia magna> 500 mg / l Ь (4Ъ часа1
Ес10 Видове: Pseudoma putida> 1000 mg z i 1зО минуги;
Тест: ,ЩразIIещ за очите отрицателеЕ
Тест: .Щразнещ върху кожата оц)ицателеЕ
Тест: Отрицателна сенситизация на кожата
Екологична информация
токсицrост
приемайте добри работни практики, ftка че продуктьт да Ее се изпуска в околната среда.Устойчпвост п разградимост Специфични д*"й Ее са напични
Не е лесно биоразградимо в съответствие с оИСР (Организацията от Екомониккопарацията П развитието) Специфични дЕlнни не са налични.
Биоакрtулираща способност Не
Мобилност в почвата.N/А
Резултати от оценката на РВТ и чРчВ
Други неблагоприrIтЕи ефекти Нито един
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CoCoS NUCIFERA FRUIT- INCI Наименование; CAS м8001-з1-8; EINECSлLINECS Ns2з2_282_8плодът на кокосовиrI орех, Cocos nucifera L., PalmaceaeТокспкологпчна пнфЪрмацшя
кожно дrазненеtlяма дьазнене при нормщIни условия на употребаЕкологичпа информ"цо"
Биоразгр4димо ст .ЩЪ бър
Токсичност Не е цроуIено

IIАрФюМнА коМпозиция PARFUM Green J,,{b 2100917

Смес от натурални и сиIIтетиIIни парфюмни вещества.

Токсилогпчпа пнформация
Този препарат Ire е подIuган на токсилогиЕIIIо TecTB€tHe, Ео е съчетан от материали с токсилогичЕибиблиографии, С оглед на затрудЕеЕиrIта да се използват стандартЕи техЕики Еа токсилогичнооцеItяване за предвиждаЕе на потенциапI}I рискове за податливите индивйди и.lпа за възникване нанеочакваIIи сЕтуации, препаратът се ct*Ta и се употреб.ша nuro 

"оaЁщ 
опасности за човешкотоздраве и се използва в съответствие със всички възможни предпазни мерки.Еколrогична пформация

,trкотоксиtlност: Не са провеждани екотоксикологичIlи изследвrlния. С оглед Еа затрудЕеншIта дасе използват стандартЕи техники за екотоксикологично оценяваIIе за предвиждаЕе на влиfiIието Еаопределени методи на освобожд€lване на вещоството в уязвими или локtlлизирани части отекосистемата този препарат се приема и се употребява ;; ор;Й потенциалЕи рискове заокопIата средц и се използва при сiбrпода"ан. 
"u ".i.r* възможЕи предпазЕи мерки.УстойчивОст и разцрадимост: Не са провеждани изследваIIи'I.ПродуктъТ не е кJIасИфицираrr *й **ч"рогенен, мут€геЕен и токсичен за репродукцията (CMR)ОТ КаТеГОРИИ 1А' lB П2 ПО РеГЛаМ_еПТ 1ЁО; Хо tziitz0o8. съгласно.щиректива 15/ 200зl ЕЕс иРегламепт l22зl2009 се изисква о"о"*йй 

" "rйБu по INCI върху Б"*"rч на крайния продуктЕа състЕ}вките на комлполз_чиfгц представJIяваци контактни сенс"б"о"затори при концеЕтрация вГОТОВИ'I ПРОДУКТ НаД 0, 0l% (В ПРОДrКТИ С отмиване ) и 0, 001уо a;;;;;)л." без отмиваrrе).В конкреТНия сJý/чаit парфюмНи .й** с алергизирацо действие, които трябва да бъдатотбелязани върху етикета на крайпия цродукт (продукт с отмиваIIе), базирано на тяхнатаконцентрациrI Irяма.

СоFFЕА ARABICA SEED POWDER- INCI наимеIIование; CAS Jt 84б50-00-0;EINECS/ELINECS М 283-481-1 СОЙа Arabica Seed Powder is the ро*сЬ.ЪЪtаiпеd from the dried,ground seeds of the Coffee plant, Coffea arabica L.,Rubiaceae

ilfi; а'"Ьl'j:йlТlir;gЖ::"-Н МаТериztп, , пр€lх, поJIучеЕ от изсушените, смлеЕи семена на
Токсцкологична пнформацпя
Кожно дра}пене Няма ш)ЕвнеIIе при нормални условия на употребаЕкологичпа информацпя

зиоразградимост .Щобър
Токси"пrост Не е проучеЕо

Т8 ОМО DEUS 15 MINUTES BodY SСruЬ; СКРаб за тяло,2509 не е изследван на опит}lиживотIIи, но Еякои от съставките му са изпитвtlllи Еа опитни животЕи преди 2004 г.
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върху здравето на потребителите след пускане на

В момента на изготвяЕе Еа оценката
проведеЕи кJIинични, дерматологични,

за безопасност, не са предоставени данни и розултатиили ш)уги изследвания на козмотичния продукт.

чАсТ Б. оцепка на безопасността на козметпчнпя продукт

т8 омО DEUS 15 MINUTES Body Scrub; Скраб за тяло' 2509 е формулиРан катО другиподобни продуктЕ, които вече са Еа па:}ара. Съдържанието на този продукт се основава нацеЕгресиве}I състtв, Продуктът принадле}ки към позната категория проДукти. Можем да счита ме,че обикновеният потребител е заIIозIIат с този вид продукти.

ПродуктъТ представJIява преtIистваIцо, успокояваIцо, детоксикиратцо средство за кожата на тялото,
дълбоко 

''оtIиства 
порите и по,щрЕlнва кожата под формата на скраб.

Съдържа кафява за(ар, кафе, кокосови стърготини, морска сол с пълон минерЕrлен потенци€ш,масло от сладък ба,дем Е кокосово масло.
Подходящ продукт за всички типове кожа. Може да се използва от хора, приIIадлежшци къмвсичкИ възрастовИ Iрупи, с изкJIючеЕие на деца. ПротивопокЕв}Iо е използв€lнето му от деца и хорас индивI,iДуаJIIIа ЕепоЕосиМост, Преди употреба да се Еаправи тест за алергия! При попадаIrе вочите да се изплакнат обилно с вода!

Начин на употреба:
1. С меки движения EmleceTe на вла)кIIа кожа.
2. Масажирайте до 15 минуги.
3. Измийте с топла вода и избършете с кърпа.

КАТЕГОРИЯ НА КОЗМЕТШIНИЯ ПРОДУКТ:

t2



кАтЕгоРия(срNР): Ниво на категорията (1>}3): Проrylсгп за кожата > Козметични
продпсгП за почистваIIе на кояtата > Други козметпчпп проджтп за почистване на кожата

Съдържа компоненти, които традиционно се използват в тitзи категория козметитIни продукти. Не
съдържа съставки от генетиIIно модифициршrи организми, ЕаIIоматериЕIпи или животински
продукти. Няма съставки, класифициршrи като канцерогеЕи, муг€гени и токсиtIни за
репродукцията (CMR) от категории 1А, lB и 2 по Regulation (ЕО) }lb 127212008.

Съставките на Т8 омо DEUS 15 MINUTES Body SсrчЬ; Скраб за тяло,2509 са съвместими и
Ее се очаква комбинирано д)азнещо действие от адитивен тип.

Възможни са в много ре.щи слrIаи rшергични реакции при JIица, които имат контактIIа
сенсибилИзациЯ с tlнтитела към съставки на консервантапl wмдруги съставки.
При слуrайно попаДане В оIIите може да предизВика мехаЕично дрЕLзнепе. ,Ща се изплакIIе обилно с
вода. АкО д)азненеТо цродължава да се потьрси медицинска помощ.
,Ща се п€Lзи от достьп Еа маJIки деца поради риск от непредвидима употреба (поглъщане и
попадане в о.пате).
FIяма даЕни за неблагоприятни ефекти
козметичния продукт на пазара.

върху зд)tlвето на потребитеJIито след пускttне на

Продуктът не е изследван на опитни животни, но нrIкои от съставките му са изпитвЕlни на опитни
животни преди 2004 г.
Фирмената политикц физико-химичните и микробиологичните спецификации, токсикологиtIната
характеристика на съставките И на козметичниJI продукт, експозицията, опаковките и
етикетирЕlнето гарантират отсъствие на некелани ефекти при Еормапно използване според
неговото предназначеЕие и предвидимиrI наtIин на употреба.
при промяrrа на състtвa, вл€гане на нови компоЕенти или дока}ани неблагоприятни ефекти сред
потребителите, ще се извърши нова оценка за безопасността на Т8 омо DEUS 15 MINUTES
Body SсrчЬ; Скраб за тяло,2509.

Етикетът трябва да отговаря на изискваIIията на т.1, 2 и 5 от чл. 19 на Регламент (ЕО) 122з/2009
г. относно козметичпIите продукти.

оценката за безопаоЕост е изготвена съгласно Насоки на sccs, 9-та Ревизия като са взети
предвид:

о ФизикОхимицIиТе и микробиологичЕи характеристики на суровините, опаковката
козмети!п{ия продукт;

о Отсъствие на примеси, или опасни вощества;
о Токсикологичния профил на суровините и на козметичниlI продукт;
о Нива на експозиция на продукта и на съст€lвките;
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. При оценката на риска
продукт при използваIIе
SCCS (2008);

са взети предвид особеностите за експозицията Еа козметичния
Еа метода Threshold Toxicological Concern (ТТС), препоръIIван от

, оценката за безопасност е съобразена с препоръките Еа Rogires и Pauwels (2008);о ВзетИ са поД внимаЕие ограниченЕята на IFRA /48ма поправка/;о Токсикологичнабазаданни;
. ПубликациизасходниIrродукти

при промяна на състtва, влЕгЕlне на нови съставки иJIи доказани нежелаЕи ефекти сред
потребктелите ще се извърши IIова оцеЕка за безопасността на Т8 омо DEUS 15 MINUTES
Body Scrub; Скраб за тяло,2509.

fv.правнп норми

Регламент (ЕС) No |22312009 на Европейския парла},rеrrг и Съвета отноно козметиtIните проryкти. O.J.2009 No LЗ42
ЗаКОНЗПЗЯrЦИТ&напотребителIfге(Д бр.9912005 г, изм. лоп..щ бр. з0,51,5з,59, i05, 108/2006 г)Наредба NЬ 4 от З февруари 2015 г. за изискваниrIта към използване на добавки в хрtлните ( .Щ. бр.12 от
1_З февруари 20 1 5г.), .Щиректива g 5 l з | /Ес,,.щиректrва 89 l 1g7 пс
НаРеДба Лb 9 За КаЧеСТВОЮ }Ia Водата, предназначена за пr.rгейно - битови чели (,щ бр.з0/2001 г)Наредба J,{b 2 за материЕUIIr:ге и предметите от IIJIастмаси предна:!начени за контакт с храни (Ш бр.]_З/2008 г, изм. доп. .Щ бр- 86/2008 г, .щ бр. 62/20|0),регламеrrг (Ео) }lъ 975/2009
наредба J\ъ З за специфичните изискваниrI към материапи и предмети, рrшJIични от пластмаси,предназначени за контакт с храни (ДВ бр. 5ll2007 г, изм. доп. ,Щ бр. 83/2008 гj
НаРеДба За ОПаКОВКИТе и отпадъците от опаковки. (Приета с гпrдс irlo 271 от з'о.tо,zо12 г., обн., ,щ, бр.85 от 6.1 1.2012 г., в сила от 6.1 l ,2012 r., изм. и ло"., Ор. 76 от 30.08.2013 г., в сила от З0.08.2013 г)IIмс }lъ 182 с Наредба за реда и начина на шlасифичцране, опаковане и етикетиране на химични
тч9ства и смеси (д б9. 68/20i0 г), .Щиректиъа67/54€/ЕЕi и,Щиректиъа |999/45/ЕСIIмс лЬ 207 С Нар94ба .u .rр""ц".rйл", инспекциlIта и удостоверяването на ,Щобрата лабораторнапрактика. (Д бр. 74/2004 г),.Щиректива 87118лЕС
ТИС Щ 3Зб С НаРеДба За УСЛОвията и реда за пускме на пазара на биоциди (ш бр. 4/2008 г)Наредба NЬ 13 за зацита на работещ"I9 9] рискове, свърз.ни с експозиция на химични агенти при
qабота, (,Щ бр.8/200а }лryу,4оп ,щ бр.7|/2006., др'бр. ё,lпоот г),Щиректива-gвtzцпс
Commission Decision 2006/257/ВС of-9 FеЬruаry'zОос amending'Ё"cision 96/зз5/Ес establishing aninventory and а common nomenclature of ingredients employed in cosmetic products
Regulation (ЕС) No |991lз_0!9 yf the ЕчrоРеап Parliamerrt and of Council сЬпсеmйg RЕдсНRegulation (ЕС) No |27212008 of the ЕurореаП Parliament and of Council on ciassification, labeling andpackaging of substances and mixfures o.J. zооъ t{o l зsз

http://www.inchem.org/documents/sids/sids/64 
1 75.pdf

}II-ЩМЕХ, БIIАЕМIIК РЪКОВОДСТВО, ПОКаЗаТеЛИТе И допустимите нива за микробиологиtIна и химичнаtIистота на козмети.Iните прод/кти и методите за проверка Еа съответствиею с тези показател и,2004, l -25
о БеровЪ НевенЦ АлергичнИ реакциИ от козметИчIl}l средсТвц Медицина и физкулrryра, София, |g70, g-l2з
о ВълчеВа-Кузманова С. ФармакологиrI, Изд. СТЕНО, Варна,2015о Георгиев, Е,, А, Стоянов4 СправочнИк на специалиста от ароматшшата промишлен ост,2006, 1-572
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