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Оценката за безопасност е пзвършена в съответствпе с Регламент (ЕО)
1Z2З 12009 относно козметичнпте про,ryкти.

J\b

Въз основа на наJIичната информация за вьздействието върху здравето на
козметпчнпя продукт Т8 ОМО DEUS 2 MINUTES GOLD Златна паста за зъби,
100ml той се счита за безопасен прп усповпе, че се прплага при нормалнп и
разумно предвпдимп усповия на употреба. Не съдьр}ка съставки от генетичнО
модифициранп организми, наноматериаJIп плп жпвотински про,ryrсги. Не
съдър}ка компоненти класпфпциранп като канцерогеЕи, м)rтагенп п токспчнп за

репро,ryкцията (CMR) от категории 1А, 1В и 2 по Регламент (ЕО) No 127212008.
Не е тестуван на опптнп жпвотпи, по някош от съставките му са кзпитванп на
опитни жпвотни прGдп 2004 г.

Оценката на риска се основава на физико-хпмпчнпте и микробиологичнпте
спецификацпп, токсикологпчните характеристики на козметпчния продукт и
неговпте съставкп, предназначението, ус.повията па употреба, експозпцията,
опаковките, етикетпрането п вероятността от получаване Еа неж(елани ефекти
сред потребптелпте.
Източнпците на данЕп с Доклад за оцепката за безопасност на
козметичнпя пролукт са на разположенпе
" ЕООД при поискване.
бъде пзвършена при
Акryалпзацпя на настоящата оценка за
чния продукт.
усповие, че настъпят променп в
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Оцените;r на безопасността на козметrrчнпте продукти:
ifi cate J',lЪSАС 002124.02.20|7/Cosmetica Italia

ДОКЛАД ЗА БЕЗОIЬСНОСТ НА КОЗМЕТИIIЕН IIРОДУКТ
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омо DEUS 2 MINUTES GOLD

Златна паста за зъби, 100ml

Страна на произход: fuсия
Предназначение. Категорпя.

кАтЕгоРия(срNР): НпвО 1 Проrylсги за хигпеIIа на
устната кухина
нпво 2 Продуlсгп за грпжа за з"ь"те Ниво 3 Паста за зъбп
02.03.2020r

т8 омО DEUS

2 MINUTES GOLD Златна паста за зъби, 100ml
е формулирана като продукт за
профилаr<Тика Еа устната кршна. С"д"ржаrrието
на този продукт се осIIовава на неац)есивеII
състаВ и комбинациrIта от активIIи съставки и аромати,
което црави този продукт много
прЕвпекателен за потребителите. Продуктът принадлежи
към гоJIяма и добъе.rо."uru категория
продукти, като същОвременнО позвоJIява почиствЕlне на
зъбите и

устната кухина.

описание:Този продукт е Т8 оМо DEUS 2 MINUTES GOLD Златна
паста за зъбп, 100ml.
Продуктът е средство за почистване на зъбите и
устната кухина. Представлява почиствятЦа паста
за зъбИ с мекО измивно действие за
цялоспIо почиствtlне и грижа на зъбите и венците. т8 омО
DEUS 2 MINUTES Златна паста за зъби, 100ml е
разрабор.r*ч . по*оидно злато и меЕтово масло.
ексц)акт от червеIIи боровинки, витtлп,lиЕи. т8 омо DEUS 2 MINUTES
GOLD Златна паста за
зъбп, 100ml не съдържа фlryорид.
НачиН II8 употреба: Нанесете маJIко KoJIиtlecTBo от пастата върху четката
за зъби, с кръгови
движения зЕlпочнете да почиствате зъбr,r"ге около 2-з минуги, след това изплакнете. Използвай:ге

поне 2 пъти дневно.

Съхраненпе:
светлина.

,.Щобре

затворен при температура 5

кАТЕгоРия НА коЗМЕТиtIния
кАтЕгоРия(срNР): Нпво

- 25,с,

без да се излага Еа директна слънчева

ПРо.ЩУКТ:

1 Продуlсги за хпгиена на устната кухина
нпво 2 Проrylсги за гршка за зъбите Нпво 3 Паста за зъби

MICA
TITANIUM DIOXIDE

with similar physical propcrties. Mica
mау have well-defined cleavage arrd
split into vcry thin shceb.; Titanium
Dioxide is the inorganic oxide that
conforms gепегаllу to the formula
Titanium dioxidc (CI 77891)

SODIUM SACCHARIN

1,2-Benzisothiazol-3(2ф-one

1,

cosmetic Соlогапt
Opaciffing;
cosmetic Соlогапt

Opacifring

Uv АЬsоrЬеr
Uv Filter
Flavouring
Masking

1

dioxide, sodium salt, saccharin

sodium, saccharinumnatricum

оrаl Саrо

ARoMA

128-ц-9i бl55-57- 204-886-1

/-

Flачочriпg

9500l08410

0.01_0. t

J

0

0l-0

l

PEPPERMIT OIL

o-CYI\4EN-5-oL
Cosmetic RestгictionV/38

preservative

4-Isopropyl-m-cresol

22l-,lб1-7 /

6|-2

Gold is

а

metallic element. This

ingredient is not listed as an approved
colorant Ьу the US FDA. То identifil
the colorant allowed for use iп the
European Union (EU), the INCI
Namo CI 77480 йll Ье used except
when uscd in hаir dyo products.;
cI 77480

GoLD

3228-02-2 l 39660-

cosmetic colorant

0л0l -0.1

7440-57-5

2з1-165-9

II. Физико-химични характеDистики и стабилпост на козметичпия пDодчrст

INCI Nаmе

Фпзrrко-хпмпчнп хlр&ктерпстпки

cAS

}l}

7732-18-5
|02,79-5,|-9

l

|з43-98-2 /,76з1'86-9 / 1 1292б-008/

бз23|-674

5б_81_5

Изпоrвва се пречистена вода, кояю отюваря на кзискванията на Ph Ечr
5. Омекотената е водата с ниско минеDално сь]IьDжание.
Фtвическо състояние и външен вид: твърдо. (Аморфн твърд прах)
Мирис: Бсз мприс. Вкус: Ffuма на.шrчон. Молекулно тегло: 60,09 g / mol
+ х [D0; Щвят: бял.
РН (1% разгвор / вода): Неприложимо. Точка на кипене: }lяма налични.
Точка на mпене: Няма на разположение, Крltпtчна температура: Няма
на разположение.
Разгворимосг: Неразгворим в студена вода_
1,2,3-пропаrприоJц извесшо още каю 1,2,3-циоксипропан

(НОСН2СН(ОН)-СЮОН), коею представJIява триваJIент€н
апкохол Физическо сьсюяние Течносг

шrифатон

ЦвягБезцвfiен

рН 5,5-8
Точка наmпене 20,0ОС
Точканакипене 182,0'С
Гlламна температура 160,0"С
Темпераryра на самозапа.lване 370,0ОС
,Щолна експ.llозивна граrrица 0,9% (об)

Пьтносг

DISODIUM COCOYL GLUTAMATE

68187-304

90и-з2-4

АтЕ

814_80-2

9l697_89-1

0.01-0.1

1,25 rрiмл

разгворимосг във вода D8зтвоDим
Въrшен вид и мирис: прозрачна жыта вискозна течност с лGк мирис
рН стойноm: -7 @l00%
Фкзич*r и химични свойства Фкзtfiоско сьсюянис и външон вид:
твърдо. (Прахообразно твърдо вещесгво.) Мирио: Без мирис, Вкус:
няма на.lпtчrп.r. Молекулярно тегло: Няма на разположение.
Щвгг: бял. РН (1% разгвор / вода): F{яма на разположение.
Ратгворимосг: Лесно разтвоDtлlr.t в стчдена вода.
Физическо сьстояние и външен вид: Твърдо вещейво на прах,
Фанулир{шо 1върдо вещейво. Мирис: Потпл без мирис. Вкус: [Iяма
наличен. Молекулно т€гло: 308.3 g / mol. Цвят: бял.
Щвяг: Бсзuвеrэн до светложып
Външен вид Бисгра мобилна точност
Миризма: Типична иглолистна игла
Точка на възпламеняване о С: 45 о С
Специфично тегло при 20 ' С: 0,860 - 0,890

чАсТ А. Информацпя отIIосно безопасността IIа козметпчния продукт
1. Количествеп и качествен състав на козметичппя продчкт
Chemical Name/

INCI Nаmе

other паmеý

CAS No

F'unction
Regulation

Wаtеr

Solvent

HYDRATED SILICA

Silicic acid; synthetic amorphous

AbTasive

10279-57-9

аьsогьепt

98-2 l76з1-86-9 /
1 12926-00-8 /

77з2-18-5

anticaking

glycerol ; glycerolum
Glyoerol

;

l |з4з-

2з|-,]91-2

70-15

-/215-68з-2l2зI-

l

200-289-5

1_5

545-4/-l-

0-25

бз2з1-674

bulking
opacifuing
viscosity confoolling

GLYCERINE

о/
,/о

п2зп009

AQUA

silicon dioxide

EINECS No Conten

Dепаfurапt

56-8

Hair conditioning

1

-5

Humectant
ота1 саrе

Perfuming
Skin protecting
Viscosity controlling

DISODIUM COCOYL

GLUTAMATE

CELLULOSE GUM

L-Glutamic acid, N-coco acyl derivs.,
disodium salts

Collulose, саrЬохуmеthуl ether,
sodium salt; саrmеllоsе;

Cleansing
surfactant

Binding
Emulsion SИbilising
Film Fоrmiпg
Masking
Viscosity Controlling

CALCIUM LACTATE

calcium dilactate

Astringent
Bufforing
Keratolytic

ABIES SIBIRICAOL

Abies sibirica oil is the volatile oil
distilled ffom the needles and
branches of Abies sibirica, pinaceae

Masking
Perfuming
Tonic

Provitamin coniferous complex

beta-Дanine, N-(2,4-dihydroxy-З,3dimethyl- 1 -oxobuýl)-, calcium salt
(2: 1),(R)-; nicotinamide, 3Pyгidinecarboxamide, cis- 1,2,3,5trans4, 6-Cyclohexanehexol

Antistatic
Hair Conditioning;

Cosmetic Restriction IIU106

AQUA

CALCIUM PANTOTHENATE
NIACINAMIDE
INoSITOL

MENTHA PIPERITA OIL

PYRIDOXINE HCL

0.1_1

269-085_1

0.1-1

9004-з24

8l4_80_2

2|2-4о6-7

91697-89-1

294-з5|-9

137-08-6;

205-2'l8-9:

0.0l -0.1

0.01_0.1

0.01_0.1

98-92-0;
87-89_8

202-7|З4:

201-78|-2

Humectant
Mentha Piperita Oil is the volatile oil
obtained from the whole plant ofthe
Рерреrmiп! Mentha piperita (L.),
Labiatae

Masking
Perfuming
Refteshing
Tonic

-]0-2

plTidoxine hydrochloride, 3,4-

Antistatic
Hair conditioning
Skin conditioning

3

Perfuming

22l6-5 1-5

Pyridinedimetharrol, 5-hydroxy-6methyl-, hydrochloride

MENTHoL

Smoothing;

Antistatic
Hair Conditioning

б8187-з04

(1R, 25, 5R)-5-Methyl-2-(lmcthylethyl)-cyclohexanol; [l R(l alpha2beta,5alpha)]-5-Methy1-2-

l

0.01_0.

800б_90-4 / 84082_

58-56-0 / 1200|-71-

/

282-0|5-4

200-з86-2

l

0.01_0.1

218_690_9

0.01-0.1

294-875-8

0.0l

Isopropylcyclohexanol

VACCINIUM MACROCARPON

FRUIT

EXTRACT

POTASSIUM SORBATE

Vaccinium Мастосагроп Extract is an Astringent
exhact of the fruit of the СrапЬеrry,
Vaccinium mасrосаrроп, Ericaceae
potassium sогЬаtе

preservative

9

1

770_88-6

246з4-61-5 / 590-

246-з76-1

l

-0.

l

0.0l -0 l

00_1

Gold Pigments

Mica is а scries of silicate mincrals of Anticaking
varying chemical composition but
Bulking

|200-1,-26-2;

1346з-67-7

310-127-6 (I);

2з6-675-5

0.0l

_0.1

Provitamin coniferous complex

AQUA

CALCIUM PANTOTHENATE

Индекс на пречугrване rрп 20 О С: 1.460 - 1.480
оrrгично завъотане (a,ZO " С,. -20 до -40 "
IIвrг / Мирис: Блсrра, безщсгна тсчност с харапýрна миризма
Специфична п;ьпlос,г (20 ' С): 1.075 - 1.090
Инлекс на пречуrв8не (20 ' С): 1.400 - 1.410
рН-сюйносг (20 " С): 6.0 - 8.5
Сух осгаьк (2.5 9-105 'C-l5h.): 20.0 - 30.0%
Мшtробиология: Бакrерии: <100 cfu / ml,
Фооми / Доож.шr: <l0 cfu / ml
Физическо съоюянио и външен вид: Течносг.
Мирис: Хараrтороц. МоЕюв. Вкус: Осгър,
Молекулярно твгло: lIяма на разположение.

l37-08-6;
98-92-0;
87-89-8

NIACINAMIDE
INoSITOL

MENTHA PIPERITA OIL

8006-904 /
84082-70-2

Щвrг: Безцвеrен до светложытг.
рН (l% разгвор / вода): Неприrrожимо.
СпеIц.rфично тегло: 0.896 - 0.908 @ 25 Фаryса. " С; 0.8990 - 0.9l l0 @ 20
deg. С.

PYRIDOXINE HCL

58-5б-0 / 12001
77 -з

(Вола:

1)

Разгворимосг: Мною слабо разгворим до неразворим в студена вода.
Разгворпr в повечето масла и алкохол. Неразгворим в минерално
масло.
Фrтзr.rчно сьсrояцие на пра.]a Твърдо вещество
ВъItшсн вид Бял

Миршма без мирис

Грапица на мириса Няма напшчна информаrця
рН 3.2 5% aq.sol
Точка наmпене / диаrrазон 214 " С / 4|'7,2' F
Разгворимост Ршtrворим във вода

Молекулна формула C8Hl lN03. НС1

MENTHoL

Молекуirно тегло 205.64

Фкзическо съсюяние и външен вид: твърдо rФиФално вещесво,
Мирис: специфичен; Молекулно тегло: 156,3 g / mol; L|вят: Няма
ЕаJIични. РН (1% раrгвор / вода): Неприложимо.

2216-5|-5

Разгворимосг: Неразгворим в студена вода.

VACCINIUM MACROCARPON FRUIT

9l

POTASSIUM SORBATE

246з4_61-5 / 590-

EхTRi.CT

770-88-6

00-1

Червенокафява бисгра течносг; относителна ruтьтносг D2020: 1,0451,05 5 ; коефиuиент на пречупване (20'С) : t,360- 1,3 70; разтворимост във
вода и gганол-пыIна
Физическо състояние и външон вид: твърдо.
Мирис: FIяма налични.
Вкус: LIяма наличrш.
Молокулно тегло: 150,22 g / mol
Щвят: FIяма налични.

рН (1% раrгвор

Gold Pigments

MICA

1200|-26-2:
Iз46з-6,7-,|

/ вода): FIяма на разположение.
Специфпчно тегло: 1.Зб3 (Вода : 1)
Свойсва на дисперсията: Вrаrrе разгворимостта във водаРасrворимост: Лесно DазгвоDим в стyдена вода
Фrвическо сьсюяние: твърл кафяво-эrатист, JгьcKaB пра(
Щвгг: Кафяво-злашсг

Мирис: Без мирис

Молокулно тегло: Смес

TITANIUMDIOXIDE

Молекулнаформула:N/А

7 до 10 (зак;почение (% w / w): l0)
Точка на топено / Точка на замръзване: N
Специфична фавитаrшя: Н / А

рн:

обемна шьтrосг: N

SODIUM SACCHARIN

l28-44-9

/

бl55_

57-3

А

/А

РазгвоDимосг във вода: Неоаrгвооим
Фrтзичсско съсюяпие и външен вид: твърдо. Въrrшен вид: Бели
кристали иJIIi мшФоIФистален прах
Опrосrrrеrrна тrпътrrосг: 0,6 до 0,8 кг / л
Мирио: без мирис
Вкус: Иrrrеlвивно сJIадьк
Разгворимосг: Разгворимосг във вода: 1000 g / l при 20 ' С, 2540 g / lat
75 " С. Разгворимост в д)уш про.цукги:
Молекулно тегло: 241,19 g / mol
IIвят: FIяма на.ltични.
Разгворимоm: Разгворим в студона водц к)реща вода
СвЕгло жыrга вискозна течност с хФшсерен меЕюв Фомат, шьтност
при 20оС, d2020 : 1.005- 1.0l5g/cm3 , шцекс нарфракия: 1,4901,4970; rшrамнатвмпераryра: >100 "С (closed cup).

ARoMA
95001 084 l 0

PEPPERMПOL
o-cYMEN_5_oL

/

з228-02-2 /

з9660-61-2

Фшзичrш и химични свойсгва
Физическо съсюяние и външен вид: твърдо.
Цвгг: бял до мног0 светло жъJтю.

МrФизма: FfuMa наrичrrа шrфрмаrшя.
Вкуо. }Iяма Halпr*ra rанфрмшця
РН (1% разгвор / вода): }lяма наrична шrформация
Точка на кипене:246" С Точка на топене: 1 12 . С Кршплчна

тýмпеDат}та: F{яма на пазположение.
Физическо съсюяние и външен вид: твърдо. (Твърл мегапен
фаl<)
Мирис: Без мирис.
Вкус: Без вкус.
Молекулно тегло: 196.967 г / мол
I-{вят: Жъ.гп.

,7ц0-57-5

Съгласно предост€lвената
100ml

информация Т8

рН (l% разгвор

/ вода): Неприложимо.
Точка на кипене: 2700 ' С (4892 " F)
Точка на юпене: 10б4.76 " С (1948.6 " F)
Специфичrrо тсгло: 19,3 (Вода: 1)
.щисперсиоlпла свойсгва: Но се разгrръсква в студена вода юIIла вода.
Разгворимост: Нераrгворrпr в студена вода' I0реща вода- Разтворим в
aqua rеgiа" kaJmeB Iцанtц и юреща сярна киселина

омО пшus z MINUTES GOLD

Златна паста за зъби,

е произведен по технологиrIта, обявеЕа в
Досието на козметичния прод/кт, при спulзване принципите

надобратапроизводственапрактикавкозметиtIнотопроизводство

(БдСISO22716:2008).

спецификациите на продукта са съобразени с изискваниjIта за качество и осиryряват
стабилността Nry в рамките на минимitпниrl срок на трайност от 3б месеца след
датата на
производство при спiшване условиrIта на съхрilнениo. За лабораторния контрол се

използват стандартизцрtlни, ваJIидирани и ваJIидни методи.
Показателите за коЕцрол, вкJIючително тези за оцредеJUtне на тежки метаJIи, гарантират
качеството и безопасностга на козметичниrI продукт.

IIАИМЕНОВАНИЕ IIА
ПОКАЗАТЕЛЯ И ЕДIНИIIА
НА ВЕЛИIIИIIАТА

л|ъ

НОРМИРАНЕ НА
ПОКАЗАТЕЛЯ

мЕтод.I зА

ОIIРЕДЕЛЯНЕ

$ý"
1,1

s]a]i:::::::];+

Външен вид

Вискозна еднородна
гелообр:rзна маса

I.2
1.з

Цвят
Мирис

|.4

Вкус

2.1

2,2

]Ёшýffiё
рН директно
стабпгrност

ГIо еталон

По еталон
менгов
По eTa.rroH
меIттов

-

Златен
специфичен,

-

специфшIен,

5.0 -6.0

условията

се разслоява при
на
изпитването

I_ЕНТРОФУГА

z.-,

Термостабилност

0

повече отЗ месецао

температура (+20" С)
при ниска темперацФа (4"С)
след б седмици при повишена
температура (+40"С)
Съдържание на тежки метшIи,

4000RPM )

БС-I-01, Част 1, т.4.2.
Бс-I-01, Част l, т.4.2.
Фирмена методика

-,

rr;,:,il#lo,;.tи

добр4 не

БС-I-01, Част l, т.4.2.

-g,

БС-I-01, Част 2, т.6.
БС-I-01, Част 2, т.4.

(15 мин.,

добра, не се разслоява при

Фирмена методика

Не се допускат

Атомно абсорбrцлонна

условията на изпитванею

0
0

2.4

mglkg

спектрометDия

/ААС/

i

Подробности за проведените изпитванияи резултатите от тях трябва да са на
разположение във фирма "Вплави EYll ЕООД при поискване.
е произведен по технологиятq обявена в ,Щосието на козметшIния продукт гц)и спазване
принципкге на добрата производствена практика в козметичното производство (БДС tSO
22716:2008) и в съответствие с изискванията за качество във фирмата - производител на
продукта.
Спецификациите на продукта са съобразени с изискванията за качество и осигуряват
стабилността му в рамките на минимаJIния срок на трайност Зб месеца след датата на
производство при спазване условията на съхранение. За лабораторния контрол се
използват стандартизираЕи, вtшидцрани и в€lJIидни методи.
Показателите за коЕц)ол, вкпючително тези за опредеJUIне на тежки метtUIи, гарантират
качеството
3.

и безопасностга

на козметиtIния

продукт.

Суровпнп

Суровини,ге са произведени в съответствие с изискванията за отсъотвие на технически
замърсявания и мищробиологична чистота за влаftIIIе в козметични цродукти. ФизикохимиIIните и микробиологиtIните спецификации на съставките, какго и методите за
опредеJuIне на покщ}ателшге им за конц)ол трябва да се съхрашIват в ,Щосието на продукта и
да се предоставят при поискване. Информацията гарантира качествения коЕтрол при
производството на всяка партида. Производителят е задължен да поддържа "Класификатор
за суровиtIи и материаJIи" с Информационните листOве за безопасност и Ана-ilизните
сертификати, предоставени от щ)оизводителите на си)овините, които съдържат цраниците
на замърсяваниrIта, декJIарации за безопасност и допълнителна информация за опасността
за здравето и за околЕата среда. Резуrrгатrrге от входящия, текущия и изходящиrl
производствен коЕцрол трябва да се съхрrшulват от производитеJuI и да могат да бъдат
цредоставени при поискване.

Стабилпост
Стабилността на козметшIния продукт е оцределена чрез наблюдение на конкретния
4.

продуrсг и на базата на натрупalниrl опит от наблюдения на анаJIоги.Iни продукти в реаJIни
условия.
В хода на разработката на продукта са извършвани тестове чрез методи за ускорено
сТареене / вж т. | - 2.6l . Изпитанията за стабилност не са показапи откJIонения в
характеристиките на щрайния продукт. Протоколите от изпитанаята са ршполагаеми в
"Вилави ЕУ" ЕООД при поискване.
Протоколите от изпитtlнията са рвполагаеми в производитеjIя при поискване.
Имайки предвид дЕlнните от тестовете за стабилЕост, оцределеният минимапеII срок на трайност е
36 месеца от датата на производство. Периодът на трайност след отваряЕе на опаковката -12
месеца е посочен на етикета (символ РАО, оъгл. т.2, Прил. VII към Реглаrrцент (ЕО) Nэ |22З12009
г.)

Стабилностга на козметичниrI продукт се гарантира и от условията за съхранение.
ОПаКОвкrrге трябва се съхрit}ulват в закрити и сухи скпадови помещения при температура
ОТ 5О ДО

25ОС, без пряка слънtIева светлина и далеч от тоIшинни източници.

Остра opajIнa токсичност (LD50): 6280 mg / kg (мишка). Остра токсичност при вдишване (LD50):
184mg / kg (мишка). Остра дермална токсиtIност Няма на ршположеЕие.
Хрони,пrи ефекти върху хора: Няма на разположение.
Други токситIIIи ефекти върху хората:
Опасен в слуrай на контакт с кожата (лразнещ;, при погJrьщане, цри вдишване. Лек опасност при
KoHTzlKT с кожата (прогryсклив).
Специа-тrни забележки относно токсиtIностга при животни: FIяма на разположение.
Специаrпrи забележки относно хрониtIните ефекти върху хората: Няма на разположение.
Специашrи забележки за д)уги токситIни ефекти върху хората: FIяма Еа разположение.

Екологична информация
Екотоксичност:

Няпла налиIIни.

BODS и COD: Няпла на ра:!положение.
Продукти на биоразграждаЕе :
ВЪЗможно е опасни продукти за краткоцаiна деградащия да не са вероятни. Възможно е обаче да
възникнат дьлгосрочни продукти на ршцраждаIIето.
ТОксичност на продуктите на биоразграждапе: Продуктите наразпадаЕе са по-токсични.
СПециаrпrи забележки относно продуктите от биоразграждане: Няrrла на разположение

CALCIUM LACTATE ([NCD- CAS Ns814-80-2, EINECSлLINCS Ns212-406-7
токсичност за лýивотни:
Път на попадаЕе: Вдишване.При поглъщаЕе.
LD50: Няма напични. LC50: Няrrла на рrвположение.

Хрони.пrи ефекги върху хора: Няма наразположение.
ДРРИ ТОКСИIШи ефекти при хора: Малко опасна при контiжт с кожата (лразнещ;, при поглъщане,
при вдиIIIване.
СПеЦИаПНИ Забележки отIIосно токсиtIността при животни: Няма на
разположеЕие.
специа.тпrи забележки относно хроЕитIните ефекти върху хората: tIяма на
разположенио.
специашrи забележки относно други токсични ефекти върху хората:
Остри потенциаJIни ефекти върхУ здравето: Кожа: Може да предизвика дра:}нене на кожата. очи:
може да приtIини ш)азнене на очите. Вдишвшrе: Може да причини
.щразнене на дихателните пътища. Нисък риск за обичайната иЕдустриална мtшипулация.
поглъщане: Може да предизвика поглъщаЕе на големи количества
.Щразнене на стоматпЕо-чревния тракт.
Екологпчна информацпя
Екотоксичност: Няма наjIичЕи. BoD5 и COD: Няма на разположение.
продукти на биоразгрФкдilIе: Възможно е опасни продукти за краткотрайна деградация да не са
вероятЕи. ВъзможнО е обаче давъзникнатдъJгосрочни продукти наразгрtDкдането.
токсичност на продуктите от биоразграждаrrе: Самият продукт и Ееговите продукти на
разпадане
Ее са токсиtIни. Специални забележки отЕосно цродуктите от биоразграждаrrе: Няма на
разположение.

SODIUM SAсCHARIN (INCD- CAS NЬ 128-44-9 l 6|55-57-З EINECS ],lb 204-886-т l -.
натриев захарин, изкуствен подслад{тел захариIl,
хр€lЕителЕа добавка Е 954. Химично H€MMeHoBElHe: 1,2-Benzisothiazo1-3(2H)-one l,1-dioxide, sodium
salt.

Токсикологична информация
Потенциа.пни Остри въздействия върхУ здравето: Слабо опасен в слуrай на при кожеЕ контакт
(вещество, причиняваIцо възпапение), при коЕгzlкт с очи (вещество,Ър".оп"r"ащо
възпаление), за
поглъщане, на
вдишване.
|2

}'lb - l 282MENTF{A pIPERITA oIL- INCI Еаимонование. CAS Ns8006-90-4 l 84082-70-2; EINECS
на пресЕи или
015-4. Извпrrча се от етериtшомаслоното растение Мента чрез парна дестилilIи,I

и разхладителен, без горчивина
частитIнО сушени растения. Притежава характереII меЕтов мирис

(20-5а% ),
вкус. Основната му съставка от идентифицирани 105 състазки е меЕтол
ТоксикологFIIIа информация
Наwши IIа вJIизаЕе: абсорбиршш през кожата. Визуатrен контакт,
Токси.пrост за животн", b""pu орапна токсиЕIност (LD50): 2426 mg/ kg [пгьх],
хронични ефекги върху хора: Няма на рa:lположение,
(лразнещ), поглъщане,
доr.",о*""Ь" "ф"*r".rрпi "opu' Леко опаСеЕ при контакт с кожата
вдиIIIване.
Специални забележки относЕо токситIността при хивотни: Няrла на разположение,
генетиIIния
специа;пrи забележки отIIосно хрониЕшите ефекти върху хората: Може да засегне
материаJI (мутагенен)
специалrrи забележки за друг}l токсшIни ефекти върху хората:
кожата, очи:
остри потеЕциапни ефекти върху aдр*"rо' Кожа: Може да предизвика дразнене на
при.пrнява ш)азнене на очите. Може да пршIини загуба на роговицата
с отлагания Еа
ari"r"rr, инфиrгршlия Еа роговицата, освобождаваЕе на пигмент в предната камера
гърба на роговицата, При
Може да предизВика дразЕене Еа дID(ателIIите пътища, Поглъщшrе: Може да предизвика дразнене
нервна система
на стомашЕо-ч)евIIия тракт. Може да повJIияе на поведението / цеЕтраJIIIата
и
(лека стимулация, посJIодвана от депресия, поц)епваIIо, спаститIни коIIвулсии, атаксия) дишil{о
(забавено дишшrе).
мускулна болка, усещане за
щррите симптоми могат да вкJIюIIват цредсърдно мъждене,
охлаждане, усещане за парене. Хронично потенциаjIно здраве
алергичен
Ефекти: Кожа: Продъ.тrжителен иJIи повтарящ се контакт с кожата може да причини
дорматит. Поглъщшrе: Продължително или повторно поглъщане

вдишване:

,

може да повлияе

Еа пикоtIната

система

и мозъка.

Екологи.пrа информачия
Екотокси.цrост: НяIrла наJIични.
BOD5 и COD: Няма на разположение.
Пролукти на биоразграждане :
обачs да
възможлло е опасни краткосротIни цродукти на разграждането да Ее са вероятни. Може
възЕикнат дългосроIIIIи цродукти на разграждането.
токсищrост на продуктите от биоразцрахдане: Нлrла Ira разположение.
специаiпrи забележки относно продуктите от биоразгрФкдане: Няма на разположение,

ПроизводигеJUIт е предоставил изискваIIата съгл. ,Щирекгива t5l 2003лС и Регламеrrт
(Ео) Jф 122з12009 информация относно количественото съдържание на аJIергени в
на
етериtIното масло с цел обелязване в състава по INCI на крайния козметичен продукт
случая
аперген1aге, чиято концеЕцрация надвишава 0,01 %(ь продукти с отмиване),В
пяма.
O_CYMEN_5_OL ([NCD- CAS NsЗ228-02-2/ з9660-61-2 EINECS Ns 221-761-7 / -Cosmetic
Restrictionvi38 МаксимЕшна коЕцеЕтрация в готов за употреба препарат Maximum concentration in
ready for use preparation 0.1%
ТоксикологитIна информаrдия
Път на влизано: коЕтакт с очите. При вдишване. При поглъщане.
Токси.пrост за животни:

11

вероятни. Възможно е обаче да възЕикнат дъJгосрочни црд/кшr Еараз|раждането.
токсичrrост на продуктите на биоразграл(даIIе: Продуктиlге Еа разпадане са по-токсични.
специашrи забележки относно продуктите от биоразгр€Dкдане: Ндла на разположение.

HYDRATED SILICA (INCI), CAS Ns10279-57-9 l |з4з-98-2l76з1-86-9 l |12926-00-8 l бз2з1,-67-4
EINECSЛLINCS }lъ- / 215-68з-2 l 2зI-545-4 l - l -; Силициева киселшIа; Синтетичен аморфен
силициев диоксид

Токсикологцчна пнформацпя
начини на вJIизtше: абсорбирани през кожата. При вдишване. При поглъщане.
токсичност за животни:
Остра орапЕа токсичност (LD50): 4500 mg / kg [Тесюве за ппьхове
[за одобрение от FDД]]. Остра
дермIIJIна токсичност (LD50):> 2000 mg / kg [Rabbit [48Час дермален LD50 est.]]. Остра токоичIIост на пра(а (LC50):> 2 mg ll 1 час
[Rat].
Хрони.пrи ефекти върху хората:
Карциногенни ефекти: 3 (Не се класифициразахора) от IARC. мутдгЕННИ ЕФЕКТИ:
муmгеЕни за бозайници Соматични кJIотки.
ДругИ токсЕ.IIIИ ефектИ при хора: Малко опасЕа при KoHTEIKT с кожата (дразнещ), rrри погjьщане,

при вдишване.
специалrrи забележки относно токсичностtа при животЕи: }fuMa на
разположеЕие.
специа-rrни забележки относно хронитIните ефекти върху хората: Няма на
разположение.
специа-тпrи забележки относно Други токсиtIни ефекти върху хората:
остри потенциtlлни ефекти върху здравето: Кожа: ,щейства като изсушител и може
да предизвика
дразнене със сухота на инфекциите на ски
ЕкспозицИя о,ш: Не се очакват неблагоприятни ефекти, но прar(ът може
да приtIини механичЕо
д)азнене. Вдишваrrе: Този материал е изсушител
И може да предизВика сухота и възпапение на JIигавиците и на дихателните пътища в слуrай на
тежка експозициrI. Поглъщаtrе: Може да бъде
Вредно при поглъщаIIе в големи коJIичестtsа. обаче не се очЕжват неблагоприятни ефекти за
числената иЕдустриална обработка. Си.тплциева кисоJIина
Е синтетичен аrrлорфен силициев диоксид (некристален). Епидемиологичните проrвания покtвват
нисък потеЕциал за неблагоприятни зд)tlвIIи ефекти. то е
Смята се, че е прФ(.

Екологична пнформация

Екотокси.пrост: Няма налиIши. BoDs и COD: Няпла наразположеЕие.
продукти на биоразгракдане: Възможно е опасни продукти за краткотрайна
деградациrI да не са
вероятни. ВъзможнО е обаче да възникнат дъJгосроtIни продукти на
разцр32кдЕшето.
Токсичност IIа продУктите на биоразграждаЕе: Продуктите наразпадilIе са по-маJIко
токсични от
ctlN,IиlI продукт. Специаrrни забележки относно продуктите
от бъоразграждане: Няма на
разположение.

DISODIUM CoCoYL GLUTAMATE -INCI ЕаимеIIовtlЕие; CAS }lъ68187-з0-4; EINECSлLINECS
}lb269-085-1, L-Glutamic acid, N-coco acyl derivs., disodium salts

Токсикологи.Iна информация
9.rр" орапни ефекти: Орапен LD (50)> 2000 mg / kg, плъх
Остра токсиЕIност за рибите: LC50 10-100
-g ,rfодф Z t
Остра токсичноСт за бактерии: ЕСо> 100 mg пiодукт / 1
Кшtцерогенност: Ее е известен
Мугагенност: не е известен
ЕкологичНа информация Информация за oKojIIIaTa среда:
ЕIяrrла
Екологична токсичност: Няма наллерена информация.

налN,Iерена

информация.
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Показателите Еа преtIистеЕата вода отговарят на изискв€lllията на Ph Eur 5.
Инстшtацияга за производство на пречистена вода вкJIючва:
- Седиментен фиrrьр с филтриращ пац)он
до 50 мищрона;
- Карбонов фи"гrтър с Еlвтоматиtlно
управление;
-.Щвуколонна омекотителIIа инсталация - Autotrol Ready Soft ТМ;
- Система за обратна осмоза модол ROM400OG2-AQ.
Инсталаlдията притежава сертификат.

CELLULOSE GUM (INCI), CAS jt9004-З2-4 EINECSЛLINCS

NЬ;

Cellulose, carboxymethyl

ether, sodium salt; саrmеllоsе; Щелулоза, карбоксиметил етер, натриева
сол; кармелоза
Физи,пrи и химични свойства Физическо състояние и външен вид: твърдо. (Прахообразно
твърдо
вещество.) Мирис: Без мирис, Вкус: Няма Еапични. МолекулярIIо тегло: нй
р*Ъоrrожоние.
"u
Щвят: бял. РН (1% разтвор / вода): Няма наршположение.
разтворимост: Лесно разтворим в студена вода.

Токсикологична ппформацпя

Път на влизане: KoHTtlKT с очите. При вдишвшrе. При поглъщане.
Токсичност за животни: Остра ораJIна токсиtIнос, (roso;, 270О0 mg / kg
[Плъх].
Хрони.пrи ефекти върху хора: FIяма Еа
разположеЕие.
ДругИ токсичнИ ефектИ върхУ хората: бпасе" в слуrаrl Еа контакт с кожата (дразнещ), при
поглъщане, при вдитпRаJIе.
Специаrпrи забележки отЕосно токсиIIIIостта при животЕи: Нпла на
разположение.
Специапrи забележки относно хроЕитIIIиТе ефекти върхУ хората: Няма
нар€Lзположение.
Специаrпrи забележки за д)уги токсиtIни ефекти
*opu.u, прtж на неудобства.
"rр*у
Екологична пнформация
Екотокси.пrост: Еlшrrа наJIицш.
BOD5 и COD: FIлrла на разположение.
Продукти на биоразграждане:
Възможно е опасни цродукти за краткотрайна
деградация да не са вероятни. Възможно е обаче да
възникнат дьлгосроtIни продукти на
ра:}граждането.
Токсичност IIа продУктите на биоразграждане: Продуктите на
разпадане са по-токсични.
специаrпrи забележки относЕо продуктите от Оиораз.раждшrе:-н^ла
на рtвположение.

MENTHOL

(

INCD, CAS Jt1490-04-6 l2216-51-5 i 89-78-1 / 15356-70-4 EINECSлLINCS

074-4 l 2|8-690-9 l 20|-9з9-0 l 2з9-з88-З; Menthol / Dl-menthol
/ L-menthol;mentholum;
Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1 -methylethyl)-

J\ъ

216-

Токспкологпчна ппформация
Път на влизане: контакт с очпте. При вдитпване. При погльщаЕе.
токсичност за животни:
Остра ораJIна токсиtIноСт (LD50): 800 mg / kg
[Cat]. Остра дермашIа токсичност (LD50): 5001 mg /
lг
Kg Lзаек].

хронични ефекги върху хора: Няма на
разположение.
ДругИ токсичнИ ефектИ върхУ хората: d.rч."' В Слу.rаЙ на контакТ с кожата (лразнещ),
при
поглъщане, при вдишваrrе. Лек опасност при коIIтакт с
кожата (пропусклив).
Специални забележки относно токсиtIността при животIIи: tlяма
на р*rrоrrоraa""a.
Специа,пни

забележки относЕо хроЕиIIIIиТе ефекти върху хората: Няма
Еа разположеЕие.
Специапrи забележки за д)уги токсиtIни ефекти
Няма
р*.rоrrоженио.
""р*у>сopu*,
Екологпчпа пнформация
"u
Екотокоичност: НяIrла IIалични. BoDs и COD: Няшrа Еа
разположение.
проду*т" на биоразгра)кдtше: Възможно е опасЕи продукти
за краткотрайна дегр4дацЕя да не са
9

при
приложоЕо коJIичество дIIевно - 4з.29 mglkg/bЙday. ,Щяевно ниво на експозиция
2.Iб mg/kg/bw/day,
двукратна 1тIотреба- 0.138 g. Изчиспена отIIоситолна дIевна експозиц}lя
Фактор на ретеIrция- 0.05 ( SCCPi 2018 ).

изкJIючение на лица под З годишIIа възраст.

VII. Експозиция на веществата
Те траличионно се използват в подобен вид козметиIIни продукти без данни за неблагоприятни
ефекти.

съобразена с изискв€lIIията

на Реглаrчrента.

Bulgheroni и съавтори, 2009) показва, че около 87Yо от т.D( имат Еиска остра орашIа токсиtIност
опити на
- стойностите за DL 50 са по-високи от 2000mgikg. ,Щаяните от проведени 28 дЕевни
животни опредеJUIт стойности на NOAEL над 200 mglkg/d за бЗYо от състtlвките, които не се
класифицират като опасни. Авторите предлагат при отсъствие на експериментапно определени
стойности на NодЕL за съставките, които не се кrrасифицират като опасни, да се използва 1ой
от опредеЛената остра ToKcиIIHocT

прилага при изтIислението

на

DL50 за ппъхове ишr 20mg/kg/d. Това проуIване успешно
Mos за риска Еа системната експозиция на съставките

се
IIа

козметитшите продукти.

опитни животни (NодЕL) на съставките на козметиIIния продкт, определеНата дневIIа
експозицЕя и фактоРът на ретеЕция (SCCS,2018), из.шслените стойности за дозата, оIIредеJIяща
системнаТа експозИция (SED) определяг, че степента на безопасност (MoS) при системна
кожна експозиция на съставките на козметитIIIия продукт е над 100.
въз основа на наJIичната токсикологична лит€ратура (изчисления не са Еаправени, тъй като не са
представеIIи точни концентршщи оТ производителя) се прави закJIючеЕието, че всички състЕшки,
взети поотделно, кЕкто и в комбинация имат подходяща граница за безопасност.

VIП. Токсикологична
AQUA ([NCI)- CAS

и здDавна хараrсгеристика на съставКПТС

Ns 77З2,18-5,EINECSЛLINCS Ns 231-791-2.
Вода, water (INN), agua (Ph. Еur.)- Наредба Jф 9 на Министерство IIа околIIата среда и водите, към
Закона за водите (ДВ, бр. З0/2001 г.). Обичаен рtr}творител иJIи водна фаза.
Фирмата използва пречистена вода за производство на козмотиIIни продукти.
Пречистената вода се поJryчава чрез иIIсталация със система за обратна осмОЗа.

Съставкr,rге са произведени в съответствие с изискванията за отсъствие на технически
за]\{ърсявания и микробиологична чистота за влагане в козметични цродукти.
2.

Информацпя относно опаковката

Т8 ОМО DEUS 2 MINUTES GOLD Златна паста за зъбио 100ml се разфасова в туби от
попиетилен C/LDPE с вместимост 100 ml , поставени в художествено оформени картонени
опаковки. В комплекта е вкJIючена бамбукова четка, Стикер за оп{жовка на български език,
съгласЕо Реглаrrцент |223 /2009 ЕС.

Характеристиките на опаковките са н€шиtIни в досието на продуктq разполагаемо във
"Вплави ЕУ" ЕОО.Щ. Опаковъчните материаJIи са в съответствие с Регламент (ЕО)
|90712006 (REACH) и актуаJIните изисквания на Наредбата за опаковките и отпадъците от
опаковки от м. авryст 201З г. Проведените тестове за съвместимост на търговската
опаковка с крайния продукг rrри стайна температурц хJIадиJIник, термостат и на светлина,
показват липса на откJIонения от стандартната анаJIитична спецификация. Не са
предоставени данни за промени в цвета (на опаковката и на козметиtIния продукт), за
теч/прогryскше; за промени във формата на опаковката. При разфасовката на продукта се
догryска откJIонение в масата - нето, съгласно актуалните изискваниjI на Наредба за
цредварLrгелно опакованите колиtIества продукти от 200Зг. Всяка единична опаковка е
етикетирана в съответствие с Регламекг (ЕО) Ns |22З12009 относно козметичните
цродукти. Потребшгелските опаковки се поставят в транспортна каса от вълнообразен
картон / трислойно велпапе/ по БДС 9254-90. "Вилави ЕУ" ЕООД трябва да поддържа
"Класификатор за опаковъчните материаJIи и опаковките", ,Щекпарации за безопасност от
производителите и данни, които гарантират чистотатц безопасността и стабилността на
опаковките в обявениrt срок на трайност. ,Ща се съхрашtват в с)D(о, проветриво помещение
при температури от 50С до +250С на тъмно, даJIече от източници на топлина и пряка
слънчева светлина.

V. Нормална и разумно предвидима употреба
Начин Еа употреба: Нанесете мапко количество от пастата върху четката за зъби, с кръгови

движения зЕlпоIшете да почиствате зъбите около 2-З минуги, след това изплакнете. Използвайте
поне 2 пъти дIевIIо.

YI. Експозпция

на козметичния продчrсг

Т8 ОМО DEUS 2 MINUTES GOLD Златна паста за зъби, 100ml
към категорията:

е

козметичен продукт, спадаIц

Ниво 1 Продукти за хигиена на устIIата кухинщ Ниво 2 Продукти за грижа за зъбите;
ниво 3 Паста за зъби
Употреба- средно

Т

-2 пътu дIовно.

устната цхина) в продължение на някоJIко мин)ди, след което се отстраЕява. Относително

III. Мпкробиологично качество
1.микробпологично качество на веществата и смеспте. Веществата и смесите, които са
използвани като суровини за производството Еа този козметичен продукт, са произведени в
съответствие с изискванията за микробиологиtIна чистота за влагане в козметични продукти.
МикробиологитIните стаЕдарти за суровините са упоменати в насоIIващите бележки на
Ръководството на SCCS, 9-то издаrrие, в което са описtlни стаЕдартите за подбор на суровини за
производство на козметични продукти.
Естеството и поJIучаването на някои съставки могат да повлияrIт Еа микробиологичните
характеристики, необходими за идеЕтифицирането им. За всяка партида Еа с)Фовините,
използвани в крайния продукт трябва да бъдат разполагаеми Информшдионни JIистове с
техЕически дЕlIIни (TDSS) с посоtIване на микробиологичrrите стандарти и аIIаJIизни свидетелства
Еа суровините с посочваIIе на съответствие с микробиологичните стаIцарти. Производитеirят е
задължен да поддържа "Класификатор за суровини и материали" с I4нформационните листове за
безопасност, ИнформациоЕIIи листове с технически даЕIIи (TDSS) и Анализните сертификати,
предоставени от производителите на с}ровиIIите, които съдържат границите на
микробиологичЕите показатели на вещоства и смеси използвЕlни при производството на
козметиIIния продукт, МикробиологитIните спецификации на състtlвките, както и методите за
опредеJuIне на показателите им за контрол трябва да се съхрtlняват в ,Щосието на продукта и да се
предоставят при поискване. Резултатите от входящия, текущия и изходящия производствен
конц)ол трябва да се съхраняват от производитеJIя и да могат да бъдат цредоставеIIи при
поискваЕе.
2.
От

Микробиологични хаDаrстеристпки на крайпия продукт
гледна

точка

на микробиологиtшото

*Общ брой мезофилни аеробни и
факулггативни анаеробни

микDооDгulнизми. cfi./cm3
*
Специфични микроорганизми
Staphyloc occus aur eus,
Р s еudоmопаs aerugiпosa,

Escherichia coli,
carldida albicaпs

*Съzласно

качество,

<1

продуктът

со

х 10'СFU за g или ml

в Категория

l*

БДС EN ISO 211'49:2017
БДС EN ISO 16212:2017

:

БДС EN ISO

не
.Ща не
,Ща не
Да не

,Ща

се откриват в 1 g ипи 1 ml

се откриват в 1 g или
се откриват в 1 g или
се откDиват в 1 s или

ml
1 ml
1 ml
1

БДС EN ISO 22718:2016
БДС EN ISO 21717:2016
БДС EN ISO 21150:2016
БДс EN ISO 18416:2016

]7516:2015 ,,КозмеmuчнLl проdукmu Мuкробuолоzuя

Мuкробuолоzuчнu аранuчнu сmойносmu "
*

Съzласно SCCS- 9-mа Ревuзuя
Микробиологичният анализ показва, че продуктът е в съответствие с изисквЕ}нията за безопасност
по отношоние на микробиологичната чистота.

Ефикасност на консервиращата спстема
Ефекгивността на коЕсервиращата система се доказва с тест за натоварване /"challenge

3.

test"/. Протоколиге от теста са наJIиIIни при производигеJuI.

Iv. Прпмеси. следи. пнформация относно материалите на опаковката
l. Примеси" следи

Потенцишппа хроЕиtши въздействия върху зд)авето:
канчерогенни ефекти: Няrrла на рff}положение. Мутагенни ефекти: Няrла на разположение,
Тератогенни ефекти: Няrла на разположение.
на
Развиваща се токситпrост: Не е в IIа;IиIIIIост. Повтарящото се иJIи продължитеJIIIо излагане
въздействието не е извеотно да вJIошава медицинското състояние.
Щанни за токсикологията
Пътища за попадаЕе: Няма на разположение.
токсичност за животни:
LD50: Не е в напичIIост. LC50: НяIrла Еа разположеЕие.
Хроничrrи ефекти при човека: Не е в нtlJIиtIност.
ефектИ при човека: слабо опасен в слгrrай Еа при кожеII контакт (вещество,

дiу.",о*a"Ь"
приtIиняваIцо

възпаление),

за поглъщане,

за вдишване.

специалrrи Забележки по токсичност върху животни: Няма на разположение,
специални забележки по Хроничпи ефекги при човека: Не е в наличност.
специа.ltни бележки по другрr токсични ефекти при човека: Не е в ныIиIшост.
Екопоги,ша информшlия
Екотокси.цrост: Не е в ЕаJIичЕост.
БПк5 и )OIK: Не е в нали.IIIост.
Продукти от биоразгракдането :
ВероятнО опаснИ краткосрОЕIни продУкти на разгрzDкдане не са вероятни. Въпреки това в
дългосрочен плаЕ деградаJдиоЕIIи продукти могат да възникIат.
Токсишrост на продуктите от биоразграждането: Продуктите от разгрo)кдането са по-токсиIши,
специални бележки относно продуктите от биоразграждането: Нлrла Еарil}положение.

GOLD

_

INCI наименование CAS Ns 7440_57_5 EINECS

N9 2з1_165-9.

ТоксикологичЕа информация
Маршруги за влизане: Няма налични.
токсичност за животни:
LD50: ЕIяма наJIични.
LC50: ELtMa на разположение.
Хрони,пrи ефеrсти върху хора: Няма на разположеЕие.
Не д)Еtзни
ДругИ токсичнИ ефектИ върхУ хората: Леко опаСно прИ поглъщане, при вдишване.
кожата.
Специшпrи забележки отЕосно токсичността при животни: Няма на разположение.
специа.тпrи забележки относно хроничните ефекти върху хората: Няма на разпопожение.
Специални забележки относно други токсични ефекти върху хората
Потенциа.тrни ефекти върху здравето :
Кожа: Не е извеСтно, че контактът с кожата с този материал в твърди форми е опасен. В фино
разделена формъ

контilктът с кожата може да доведе до локаJIно ш)азIrеЕе
Вдишвшrе: Праrът може да предизвика д)азЕене Еа дID(атеJIните пътища ч)ез механично действие.
Няrrла значими остри иJIи хроЕитIни ефекти
са известни IIри експозиция ч)ез вдитпване.
пог.тьщане: Поглъщането на този материал в фино раздробена форма може да предизвика
ш)азнене на стомахq повръщане,
адбоминиална болка хеморагия, диария. ,Щългосрочното (хроничrrо) погrьщаЕе на мФ( приtIиЕява
увреждане на черния дроб,
бъбреците, дшIака, панкреаса и мозъка.
1з

Усложнени,I в здравето, дъJIжаIци се на експозиция:
Предществаща се белошrобни заболяв€lниrl
(наrrример бронхит, емфизем)
може да се влоци при вдиIIIваIIе на този материал
като дим.
Екологи.пrа информация
Екотоксичност: FIяма IIаJIични.
BOD5 и COD: Н.шла Еа разположение.
продукти на биоразграждане: Вероятно опасни краткотраriни
продукти IIа разграждаЕе не са
вероятни. Въпреки товa,
могат да възникIат дъJгосроtIни продукти IIаразпадЕlне.
токси,пrост IIа продуктите от биорьгракдаЕе:
Саrrли'.г продукт и IIеговите продукти на
разпадаIrе
Ее са токсични.
Специаlпrи забележки отIIосно пр
Gold Pigments

MICA, TITANruM DIOхIDE- INCI наименование;
CAS Ml2001-26-2; |З46З-67-7;ЕINЕсSлLINЕсS

ЛЪЗ

10-127-6 (I); 236-675-5

Токсикологична информация

ToKcI.ftIцocT:

Слюда (минерална) W8760000
Тиганов диоксид ХЮ275000
Остра ор€шна токсичност (LD50):> 16000 mg
/ kg [ГI_пъх] MICA: Минерална
Хронични ефекти върху хората: Канцерогенни
е-фЬсти:
Тlтганиев диоксIц: Група 3 от IARC;
Ёас"6"фано д4 от дСGIН.

Мугагенни

ефелсги: IIяма на
разположение

Тератогенни ефекти: IfuMa на
разположение
токси.цrост за развитие: Няrrла на
разположение
Многократно иJIи црощDItително излагil{е
на веществото при
концентрации над пределнгrе стойности
на експозици,I могат да

цричшillт респираюрна щета.
очи, бели дробове, ко}€.
остри ефекти върyхчрат: Може
да пршшни дразнене на коr(атц очите и дЕхателните пьтища.
Раздразнrтгелност: Draiie Test: Ьма
Щелеви орг€rни:

р*.rо'о*"*a

Сенсибилизация: Няма на
"u
разположение
Токсичност за репродлтивната система:
l ератогенни ефектл: Няма

IfuMa

Мутагенни ефекги: Няма
Екологична информация
Токсичrrост на прод/ктите на
Биологично разгрa;кдане: Не е наJIично

PYRIDOXINE HCL -INCI наименование. CAS
лъ110615-47-9, EINECS ль200-з 86-2 / Пиридоксин,известеЕсъщокатоВитаI\dинВ6,еформанаВитаI\,lинВбнап{еренообикновенов
храЕи и се използва като хршштелЕа
добавка

ff'|#ХХ'ffi#"Тffi;".Н"ИТаП{ИНИ

ОТ ВитаI\,lин

В. Изто,пrиците са плодове

,

зелеЕчуци и зърно.

Остра токсицIост

ffifrfiililН;

НffilЖ"

НаJIиtIна информация за осц)а токсичност
за този продукт

Компонент LD50 Орапно LD50 Кожно
LC50 Вдиmвдlg
З, 4 - пиридиндиметшlол,
5 -*"дрооaи-6-метил-,
хид)охJIорид
74

4 g / kg (Irгьх) Не е включеIIо в списъка

Токсикологично синергицIо
Продукти
Няма налиЕIна информшдия
Забавени и незабавни ефекти, както и хроншIни ефекти от цраткотраrlна и дьлгосрочна експозиция
.Щразнене Ндца н{Lлична информация
Сенсибилизаrцая [Iяма налична информация
Канцерогенност Таблицата по-долу покtLзва дапи всяка агенция е посочила Еякоя съставка като
канцероген. Компонент САS-ЛЬ IARC NTP ACGIH OSHA Мексико
З,4-пиридинд,Iметанол
5-хидрокси-6-метил-,
хидрохлорид
58-56-0 Не е посочено Не е вкJIючено Не е регистрираrrо В списъка Ее е в списъка
Мутагенни ефекти Няма налиtIна информаrдия
Репродуктивни ефекти FIяtrла Еапична информаrдия. Ефекти върху развитието Няма ЕаJIична
ИНфОрмшдия. Тератогенност FIяIrца напична информация. STOT - еднократна експозиция Не е
известно
STOT - повтаряща се експозиция Не е известно
Опасност при вдиIпRане Няма налична информация
Симптоми / ефекти, кaжто осц)и, тaжа и
отложен
Нпла наJIична информшдия
информация за ендокриЕния нарушител Няrла наJIичЕа информация
ДРУГИ НеЖолани ефекти ТоксикологиIIните свойства не са напълно цроучени.
Екологична информация
екотоксичност
Устойчивост и рttзцрад,Iмост Неразтворим във вода
Биоакумулираrrе / натрупване Няма наJIитIIIа информаrдия.
мобиrпrост Не е вероятно да се шижи в околната среда поради Еиската си рtr}творимост във вода.

ABIES SIBIRICA OIL-INCI наименоваЕие, CAS М91697-89-1; ЕС (EINECSЛLINCS) Ns294-351-9

Abies Sibirica Oil е летливото масло) дестилирЕlно от игJIите и кJIоните на Abies sibirica, Pinaceae.
Cosmetic Restriction III/1 06
СтойнооТ на пероксИда по-малКа от 10 mmoles i L ( 15) Това огршrичение се отнася за веществото,
а не за крайниЯ козметичен продукт. ПроизводитеJIят е представил аЕапизЕЕ сертификати и
информаЦионеН JIист С технЕчески данни, който показват че продуктта не попада в огр€шиченпята
поставенИ в РеглаrrлеНт |22З12009 по отношение Еа стойност на пероксида в продукта.

Токсикологи.IIIа информация.
ОстъР оралеН LD50:> 59 / kg. Установено о, че не е дразнещо, Ее сенсибилизиратцо нефототоксичен: виж Fст 1976 14 р845. Свежите масла покщват посочените по-горе свойства:
вероятно е по-старият бор
маслата ставаТ д)азЕещИ от натрупВанетО на пероксиди на деJIта-3-карен и лимоЕен и
д).
Козметични директиви 7-тата поправка: Може да се прилшат ограЕичеЕия. Изто.пrик на Limonene
и Linalool, изброени като сенсибилизатори. Маrtсималните нива в прод/кта, не изискват да бъдат
обеrrязани в етикета на крайния продукт .
Екологична информация.
СилнО токсичеН за воднИ оргtшIизми; може да причиЕи дълготрайни неблагоприrIтни ефекти във
водната среда, Биоразгр4димост: ,Щанните не са налични. Предпазни мерки: Предотвратете
заN{ърсявilнето на почвата, повърхностЕите и повърхностни водr.
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Provitamin coniferous complex

AQUA,CALCIUM PANTOTHENATE, NIACINAMIDE, INOSITOL-INCI

J\b137-08-6; 98-92-0; 87-89-8;

наименовшrие; СДS

EINECS/ELINECS NЬ137-08-6; 98-92-0; 87-89-8

Токсикологична информация
Път на влизане: ВдиттrваЕе. При поглъщаЕе.
Токси.цrост за животните: Остра орална токсичност (LD50):> 10000 mg i kg [Плъх].
Хрони.rrrи ефекти върху хора: Няма на разположение.
ДРУГИ ТОКСични ефекти върху хората: Леко опасен при контакт с кожата (дразнещ, просмукващ),
при поглъщчше, при вдитпване.
СПеЦИаШrи забележки относно токсиtIността при животЕи: Нmла на разположение.
специални забележки отЕосно хроничните ефекти върху хората: Няма на разположение.
Специални забележки за други токсичIlи ефекпа върху хората:
остри потенциални ефекти върху зд)авето: Кожа: Може да предизвика др€rзнене на кожата. Може
да повJIияе на поведението и да диша, ако се абсорбира през кожата
(кактО е посоченО от подкоЖЕIате LD50 даннИ в RTECS, но абсорбцията не е вероятно.) Очи:
Прахът може да предизвика механично око
дразноне. Вдишване: ПрахъТ може да предизВика дразЕене на дихателните пътища. Поглъщане:
Ниска опасност за обичайната индустриапна употреба. Мш<ар че
мttлко вероятно, може да причиЕи смущения в храносмилатеJIIIия TpaJo.
Екологи.пrа информация
Екотоксичност: Нпла налични.
BOD5 и COD: Няrла на разположение.
Продукти на биоразгрФкдаЕе :
възможно о опасни краткосроtIни продукти нарЕвграждането да Ее са вероятни. Може обаче
да
възникнат дългосроtIЕи продукти на разцраждането.
токсичност на продуктите от биоразграждане: Саrrлияг продукт и неговите продукти на
разграждане не са токсични.
Специаrши забележки относно продуктите от биоразгрЕDкдаIrо: tIяма на
ра:}положение.

VACCINIUM MACROCARPON FRUIT EХTRACT
лична и би,гова употреба. ЕкстракТ от eKcTp€lKT
mасrосаrроп, Ericaceae.

-

INCI наименование, Не

е предназначен за

от плодовете на Червената боровинка, Vaccinium

Състав Еа ексц)акта:
химични вещеqгва

CAS

Вода

,1,7з2-18-5

лNСI ншtменование/

AUUrNIUIvl мАUкUUАRрON F-RUIT EXTRACT

J,lb

91770-88-6

EINECS Ns

Кончоrграция, %

2з|-791-2

95

294-875-8

5.0

даннИ за остра токсичноСт, за кожНо д)азIIеЩо и очно дразнещо действие, за мутагенен,
кtlнцерогенен ефект и токсичност за репродукцията. При нормапЕи
условия не се очакват вредни
въздействия върху кожата и при поглъщане. Няма литературни
дttнЕи за страЕични ефекти и
KoHTEtKTHa сенсибилИзациЯ при лица, изложеЕи на
действието IIа продукти, съдържатци екстракта.
Няма данни за фотосенсибилизация. ЕкотоксЕtIност: Ее са провеждани изпитtlния, поради което
с
превантивна цел се препоръtIва да се избягва попадане в канализацията и зап{ърсяване
на
водоемите. Няма биоакумулациrI. Няма сьставки с граIrични стойности на химични агенти
при
работа по ,ЩирекТива 98i 24l ЕЕс. Материалът не е кJIасифицираlr като кilщерогенен, мутагенен и
токсичен за репродукцията (CMR) от категории 1А, 1В и 2 по Реглаrrлент (ЕО) ыо tzTilz0o8.
Не
се класифицира като опасен съгласно Наредба за
Е
начина
rru
*rru""фиццране,
опаковане
реда
и
етикетиране на химиtIни вещества и смеси (въведена с ПМС Jф 182,
дВ бр. 68i2010 г),
FIяrrла
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М |27212008 от 2011
(ЕО) М 122З12009 - няма.

ХаРМОНИЗираЕа по Регламент (ЕО)

продукти съгласно Регламент

г. ОгрштлтчеЕия за влагtше в козмети!Iни

GLYCERIN, glycerol, 1,2,З-TRIHYDROXYPROPANE CAS М

56-81-5 EINECS J\b 200-289-5.
Използва се като хр{ектtшт и разтворI,rгел. ПроизводитеJIят представя спецификации на
сУровината с критерии за !Iистота и контрол и анаJIизни сертификати, прид)ужаващи всяка
досТавяна партида. ТоксикологичЕа информация (SDS, 20ТЗ, Oberёsterreichische Biodiesel GmbH;
ЛИТеРаТУРни даrrни): Остра ораJIна токсичност: LD56 - 12600 mg/kg за плъхове. Остра дермЕrлIIа
ТОКСичност: LD5g >18700mglkg за зайци. Остра инхапаторна токсичност: LD5q - 570 mg/mЗ за
плъхоВе. FIяма кожЕо д)азнещо действие при тестуваIIе на бели зшtци по метод на Draize, OECD.

При еднократно въвеждаIIе в оIIния сак Еа бели зайци на 0.1 ml не се установява дразнене на
ОЧНИТе ТЪК€lни, метод на OECD 405, Глицеринът не притежава сензибиJIизиратца активност и
ТОКСиtIносТ за репродукциrIта. Тестът на Aimes 'oin vitro" за мугагенна активност е негативен. Не е
КаНЦеРОген за хората. Не е JIиства}I като мутаген и карцероген в IARC, ЕС, TLV, МАКи като
тератоген в ЕС, МАК.
Екотокси.пrост: LC56, риби >5000 mg /1/ Метод ISO 7З462; ЕС50, водорасли: > 2900 mg /l; ЕС50,
Pseudomonas Putida:> 10 000 mg/l.
ХРОНИчна бактериална токсичIIост : LD56 > 100 mфl lDIN 38
БПК5 / ХIIК: 0,75 l 1,00 (g О2 l g). Няма биоакуrпryлациrl.

41,2

l.

Лесно биоразградим продукт.

Не се класифицира като опасЕо химично вещество. tfuма ограничения според Регламент (ЕО) Nч
122з/2009.

AROMA

95001084:

PEPPERMIT OIL

Ароматпте са богати на апергени, изброени

в 2003/15/СЕ

Според 7-мото изменение на,Щирективата за козметитшI,I,ге продукти 761768 ЕЕс 26-те
специфи,Пlи вещестВа с висоК сенсибилИзационеII индекС - чести алергеЕи, се изисква да бъдат
декJIарирани с техните иIIдивиДуални наименования по INCI. Това се изисква и в слщаите> когато
те се съдържат В козметиIцIите продукти като част от Друга комплексна съставка, представляваrца
смес от вещества. Изискването за декJIариране е в сила, топва когато коЕцеЕтрацията на
веществото в готовия продукТ е IIаД продеJIIIито коЕцентрации, нез:lвисимо от
функцията и
произхода му. Независимо дали влиза в рецептурата като сап{остоятеJIна състtlвка или е компоЕент
на друга сложна съставка - парфюмна композиция, етериц{о масло,
растителен ексц)tжт.
ПределниТе концентРацЕи са 0,001% в продуктИ, коитО остават върху тялото ("Leave on" продукти) и 0,017О в продуктИ, коитО се отмиват ("Knse off'- продукти).
Тази допъJIнителна маркировка изЕсква, когато тези съставки са н4д 1,0Оlо трябва да се посочат на
такава позиция, която съответства IIа концентраIIията им.
При концентрация по-Еиска от 1,0Оlо те се посоtIват в цроизволеЕ
Ред в KpmI на списъка Еа
съставките.
това обявяване (деклариршrе) става в досиото на козметичния прод}кт и върху етикета на готовия
продукт.
всичко това има за цел да информира алергичните потребители, които вече са тествани и зншш
кои съст;tвки трябва да избягват. Благодарение на нея те
разбират даJIи в козметичЕия продукт се
L7

срещат веществата9 спрямо които те са алергични. не е Ееобход{пdо тези вещества да се
отстраняват илИ да се праВи промяIIа в рецептурата на козметиIIЁия продукт с цел отпадането им.
и при наличието на тези вещества мЕозинството от потребrа,гелите на този козметичен прод}кт
HrIMa да поJIучат каквито и да било нежелtlни сц)tlнични ефекти.
производитеJIят е спtвил изискванията на 7-мото изменение на rщирективата за козметиtIните
продукти 161,768 ЕЕС и е декJIарцрал в досието и върху етикетите на цродуктите присъствието Ita
отнасящите се към 26-те апергеЕа съставки на парфюмите в зависимост от съответIIата им
концентрация.
сертификат от IFRA. H.шvra оцраничения за използване на парфюма в продукти без отмиване
("Leave on") и продукти с отмиване ("Rinse off').
Дко процентното съдържtlние е посочено, то представJIява максимttJIното IIиво на употреба в
потребителскиЯ продукт, коетО ще отговаря на укчLзанията. Ако процеЕтното съдържаЕие не е
посочено, парфюмната композициrI може да бъде използвана до 20о/о в потребителския
продукт.ограничеЕия и условия, цредвид техните фактически коЕцентрации в готовия продукт

ТОКСИЛОГИtIНА ИНФОРМАЦИrI

този препарат не е подIаган на токсипогично тествtше, но е съчетаЕ от материапи с токсилогични
бибпиографии. С оглед Еа затрудIеIIията да се използват ст:rндЕ)тни техники на токсилогично

оцеЕяване за предвиждане на потоЕциаJIни рискове за податJIивите индивиди иJIи за възникваIIе на
неочаквани оитуации, преrrаратът се счита и се употребява като носещ опасности за човешкото
зш)аве и се използва В съответствие със всички възможни предпазни мерки. Въз основа на
съставките на този състав и техните концентршIии, този
продукт е в съответствие с конвенциоII€tлния метод на,Щиректива ЕИО |999145 lEO
класифицирани като:
.Щразни кожата.
Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата.

Екологична информация
Екотоксичност: Не са провеждани екотоксикологични изследваЕия. С оглед на затрудненията

Да

се използват стандартни техники за екотоксикологиtIно оценяване за предвиждане на влиянието На

в уязвими или локализирани чаСТИ ОТ
определени методи на освобождtlваIIе на веществото
и
се
приема
този
препарат
се
екосистемата,
употребява като криещ потенциаJIЕи рискоВе За
окоJIната среда, и се използва при съблюдазаrrе на всиtIки възможни предпaвни мерки.
устой.швост и ра:}градимост: Не са провеждани изследвания.
Обща: Този материап е м€шIко вероятно да се натрупват в
на околната среда и екологиtIните проблеми при нормаJIна
условия на употреба са неочаквани.
Пре.ryтrреждеrпrя за опасност :
Н 317 Може да предизвика алогрги.Iна кожна реакцииlI
Н 319 Причr.Iнява сериозно ш)азнене на отIите
Н 41 1 Токсичен за водни организми с дъJгосрочни посJIедствия.
Препоръки за безопасност:
Р27З Щане се допуска попадане в околната среда.
Р280 Ща се използват защитни ръкЕtвици, средства за защита на очите/ лицето.
Препоръки при реагиране:
РЗ02 + РЗ52 При коЕтакт с кожата да со измие обилно с вода и сашун.
Р305 + Р351 + Р338 При попа,даIIе в очите вниматеJшо да се промият с вода в продължение на
Еяколко миЕуги, Огстршrете коIIтакIните лепц4 ако има ftшоIва и докоJIкою е възможно.Продь-тпкоге
изIшакването.
Продуктът не е iспасифициран като кЕшцерогенен, мугtlгенен и токсичен за репродукцияга (CMR)
от категории 1А, lB п 2 по Реглаrrлент (ЕО) No 127212008. Съгласно ,Щиректиъа I5l 200Зl ЕЕС и
Реглаrrлент |22Зl2009 се изисква отбелязвшrе в състава по INCI върху етикета на крайния продукт
1в

на състtlвкито Еа композицията, представJIяващи контакпIи сенсибиJIизатор}r при концентрация в

готовияпродуктн4д0,0l%(впродуктисотмив€lне)и0,001%(впродуктибезотмиване).

ПроизводитеJIят на парфюмната композиция е предоставил необходимата за целта информация.
Контро.lплрани съставки с алергизиращо действие са Limonene, Geraniol.

POTASSIUM SORBATE

INCI ншменование CAS-No.: 246З4-61-5 / 590-00-1, EINECS }lЪ246З76-| / -. Cosmetic RestrictionV/4: Maximum concentration in ready for use preparation 0.6% (acid)
Токсикологпчна информацпя. Път на влизане: Контакт с очите. При вдишване. При поглъщане.
Токсичност за животни: Остра орална токсичЕост (LD50): З800 mg / kg [Миrш<а].
Хронични ефекти върху хора: Няма на разположеЕие.
Други токсиIIни ефекти при хора: Опасен в слуrай на коЕтакт с кожата (шlазнещ), при поглъщшо,
при вдиrтrване. Специални забележки отЕосно токсичността при животни: Няrла на разположение.
Специашrи забележки относно хроничните ефекти върху хората: Няrла Еа р€Lзположение.
Специа-lпtи забележки за друп{ токсиtIни ефекти върху хора: НяI\,Iа на рЕвположение. Екологпчна
информация. ЕкотоксичIIост: Няма Еапични. BoD5 и CoD: FIяrrца на разположение. Продукти на
биоразграждане: Възможно е опасЕи краткосрочни продукти на раlграждането да Ее са вероятни.
Може обаче да възникнат дъJIгосрочЕи продукти на ра:}грalкдtlнето. Токси.пrост на продуктите на
-

биоразграждане: Продуктите на ршпадане са по-токсиlши.

Т8 ОМО DEUS 2 MINUTES GOLD Златна паета за зъби, 100ml не е изследван на опитни
животни, но някои от съставките му са изпитвани на опитни животни преди 2004 г.

IX. Възможни нежелани ефеrсги

ш

сериозци нежелани ефекти

Съставките на Т8 ОМО DEUS 2 MINUTES GOLD Златна паста за зъбп, 100ml са съвместими и
не се очаква комбинираЕо дршнещо действие от адитивен тип.
сенсибилизация с ЕlIIтитела към съставки на консерваЕтаиJ uлп други съставки.
обилно с вода. Ако дразнеIIето продължава да се потърси медицинска помощ.
попадане в очите).

козметичния продукт на пазара

х. Друга пнформацня относно козметичпия продчкт

В момента на

изготвяне на оцеЕката за безопасност, не са предоставени данни и резултати от
проведени кJIинични, дерматологични, или други изследвания на козметиIIния продукт.

ЧАСТ Б. Оценка на безопасността на козметичния продукт

I.

Обсъэrцане и заrсгrючение
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съставките.

Физико-химични и мlжробиологични специфшсаIцаи на състЕIвкито.
Физико-химична спецификация и микробиологична спещ,rфшсация на проддта.
Щешlарации за безопасност от производителите наматериаIиза опаковките.

При промяна на състава влагане на нови съставки иJIи доказани нежелани ефекти сред потребителите ще
се извърши нова оценка за безопасностга на Т8 ОМО DEUS 2
GOLD Златна паста за

зъби, 100ml.

Оценител на безопасността:
Ипlкенер-хпмпк Не;rп Маркова
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етпкетирtlнето гарантират отсъствие на Еежелани ефекrи при нормаJIно използване според
неговото предназначеЕие и предвидимия начин на употреба.
При промяна на състtlва, влагане Еа нови компоЕенти иJIи доказани неблагоприятни ефекти сред
потребителите, ще се извърши нова оценка за безопасността на Т8 ОМО DEUS 2 MINUTES

GOLD Златпа паста

за зъби, 100ml.

II. Предуппеэкдения ц указанпя за употреба върхч етикета
Етикетът трябва да отговаря на изискваЕIпята на T.1,2 и 5 от чл.

19

на

Реглаrrлент

(ЕО) |22З12009

г. относно козметицII.rге продукти.

Оценката за безопасност е изготвена съгласЕо Насоки па SCCS, 9-та Ревизия като са взети
предвид:

о Физикохимичните и микробиологиtIни характеристики на сл)овините, опЕжовката и

о
о
о
о

о
о
о
о

козметичIlия цродукт;
отсъствие Еа примеси, или опасЕи вещества;
Токсикологичния профил на суровините и на козметичния продукт;
Нива на експозиция Еа продукта и Еа съставките;
При оцеЕката Еа риска са взети предвид особеностите за експозицията на козметичния
продукт при използване на метода Threshold Toxicological Сопсеrп (ТТС), препоръtIван от
SCCS (2008);
оценката за безопасност е съобразена с препоръките на Rogires и Pauwels (2008);
Взети са под внимЕшие огрtlничеЕпята на IFRA i48Ma поправкаl;
Токсикологичнабазадаrrни;

Публикации засходнипродукти

При промяна

на състава9 влагане

на нови съставки

иJIи доказаЕи

Еежелани

потребителите ще се извърши нова оценка за безопасността на Т8
GOLD Златна паста за зъби, 100ml.

ефекти

ОМО DEUS

2

сред

MINUTES

IV.ПDавни норми
Регламетrт (ЕС) No 122З12009 на Европейския парла]чrеrrг и Съвета отноно козмети!шите про.щrкти. O.J.
2009 No Lз42
Закон з4 заrцит& на потребпгелlтге (ДР бр. 99/2005 г, изм. доп. .Щ бр. З0, 5 1, 5З, 59, 105, l 08i2006 г)
Наредба Jtl! 4 от 3 февруари 2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните (
бр.l2 от
l З февруари 20 1 5 г.), .Щиректива 9 5 l З | lВС,.Щиректива 89 l |97 ПС
Наредба J',lb 9 за качеството на водата, предназначена за прrгейно - битови цели (rЩ бр.30/2001 г)

Р.

Наредба Ns 2 за материапrа:ге и предметите от пластмаси предназначени за контакт с храни (ЦГl бр.
lзi2008 г, изм. лоп. Щ бр. 86/2008 г, Щ бр. 62120|0), Регламеrrт (Ео) Nч 97512009
Наредба Ns З за специфичшrте изисквания кьм материаJIи и предмети, разJIични от IIJIастмаси,
предназначени за контакт с храни (Ш бр. 5|1200'7 г, изм. доп. .Щ бр. 8З/2008 г)
Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки. (Приота с ПМС No 271 от 30.10.2012 г., обн., Д, бр.
85 oT6,11.2012 г.,всипаот6.11.2012г.,изм.идоп., бр.16 от30.08.2013 г.,воиJIаотЗ0.08.2013 г)
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Т8 ОМО DEUS 2 MINUTES GOLD Златна паста за зъби, 100ml е формулирана като продукт за
профилаlстика на устната кухина. Съдържанието на този про,щдт се основава на неац)есивен
състilв и комбиншдията от активни съставки и аромати, което прави този продукт мЕого
привлекателен за поц)ебителплте. Продуктът цринадле>rс{ към гоJIяма и добре позIIата категория
продукти, като същевремеЕЕо позвоJuIва почиствtlне на зъбите и устната кухина.
Описанпе:Този продукт е Т8 ОМО DEUS 2 MINUTES GOLD Златна паста за зъби, 100ml.

Продуктът е средство за поIIистване на зъбите и устЕата кухина. Представлява почистваща паста
за зъби с меко измивIIо деЙствие за цялостIIо почиствrlне и грижа на зъбите и венците. Т8 ОМО
DEUS 2 MINUTES Златна паста за зъби, 100m1 е разраборена с коJIлоидно злато и ментово масло.
екстракт от червени боровинки, витап,lиЕи. Т8 ОМО DEUS 2 MINUTES GOLD Златна паста за

зъби, 100ml не съдържа фrryорид.

Начин на употреба: Ншrесете малко количество от пастата върху четката за зъби, с кръгови

движения започнете да почиствате зъбите около 2-З минуги, след това изплакнете. Използвайте
поне 2 пъти дIевно.

Съхранение:
светлина.

.Щобре затворен

при температура 5 - 25'С, без да се излага на директна сльнчева

кАТЕгоРия нА коЗМЕТиtIния ПРоfrУКТ:
КАТЕГОРИЯ(СРNР): Ниво

1 Пролуlсгп за хигиена на устната кухпна
Ниво 2 Продуlсгп за грижа за зъбите Ниво 3 Паста за зъбп

СЪДЪРЖа компоненти, които традиционно се използват в тази категория козметичЕи продукти. Не
СъДьржа състЕlвки от геIIетиIIно модифиццрани организми, наноматериали или животински
ПРОДУКТИ. Няпла съставки, класифициршrи като кilIцерогени, мутагени и токсични за
РеПРОДУкцията (CMR) от категории 1А, 1В и 2 по Regulation (ЕО) }lb 127212008.

СЪСтавките на Т8 ОМО DEUS 2 MINUTES GOLD Златпа паста за зъби, 100ml са съвместими и
не се очаква комбинираЕо д)азнещо действие от адитивен тип.
Възможни са в много редки слуIаи алергиtIIIи реакции при JIица, които имат контактна
сенсибилизация с антитела към състtlвки на консерванта и/ или други съставки.
при сlгуlайно попадане В очите може да предизвика механиtIно д)азнепе. .ща се изпл{lкне обилно с
вода. Ако дразненето продължава да се потърси медицинска помощ.
.ща се пази от достъп на малки деца, поради риск от непредвид{ма употреба (поглъщiше и
попадане в о.ште).
няrца данЕи за неблагощ)иятни ефекти върху зд)z}вето на потребителите след пускаЕе на
козметичния продукт IIа пазара.
продуктът не е изследван на опитни животни, но някои от съставките му са изпитвани на опитни
животни преди 2004 г.
Фирмената

политика,

физико-химиIIните

и микробиологичните

спецификации,

токсикологичната

характеристика на съставките и на козметичIlиrI продукт, експозицията, опаковките и
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