ДЕКJIАРАЦИЯ ЗА ОЦЕНКА ЗА БЕЗОIIАСНОСТ
Отговорно лпце за пускане на пазара на ЕС: "Вилавп ЕУ'' ЕОО.Щ, Адрес:

гр.Варна, ул. Д-р Апастаеия Головпна Л} 9, ет 2, ап.7, тел.+359894329110
Т8 ОМО DEUS 30 SECONDS Renew Sеrum; Серум за лице,30ml
КАТЕГОРИЯ(СРNР): КАТЕГОРИЯ(СРNР): Ниво1: Продуlсги за кожата; Ниво2:
Козметпчни продуктп за кожата; Нпво3: Продукги за гри}ка за лицето, ра:}личнп
от маска за лпце

ИЗГОТВЕНА ОТ: Нели Хрпстова Маркова
01.03.2020
СIIЕЦИАЛНОСТ: Иrпrсенер-хпмпк; Магистър по Фармацевтпчен менпджмънт

Оценката за безопасност е пзвършена в съответствпе с Регламент @О) J\b
l22З 12009 относно козметпчните продуктп.
ВъЗ основа на наJIпчната информацпя за въздействпето върху здравето на
козметпчния продукт Т8 ОМО DEUS 30 SECONDS Renew Serum; Серум за лице,
30ml ТОй се счита за безопасен при усповпе, че се прплага при нормаJIни и разумно
предвIцпми условпя на употреба. Не съдьржа съставки от геIIетично
модпфпцпрани органпзми, наноматериаJIп плп животинскп проryкти. Не
СЪДЪРЖа компонентп класифпциранп като канцерогени, мутагенп и токспчни за
РеПРОДУКЦИЯТа (CMR) от категории 1А, lB п2 по Регламент (ЕО) No 127212008.
Не е ТеСтУВаН на опптнп }кивотни, но някоп от съставките
опитни жпвотнп преди 2004 г.

му са изпптваIlп

на

ОЦеНКаТа Еа рпска се основава на физико-химичните п микробпологпчните
спецификацип, токсикологпчнпте характерпстики на козметпчЕия продукт и
ПеГОВПТе съставки, предназначешпето, усповията на употреба, експозпцпята,
ОПаКОВКIIте, етпкетираЕето п вероятността от получаване на нежыIани ефекти
сред потребителпте.
ИЗТОЧпицПтG на данни с Щоклад за оценката за безопасност на
козметпчНия продrкт са на рil}положение във "Вилавп Еу" ЕооД прп поискване.
Актуалпзацпя на настоящата оценка за безопасност ч€ бъде извършена прп
ус.повпе, че настъпят промени в инфор
пролукт.

Оценптел по безопасност:
[Iелп Христова
В-94

B8l

химик

000l88/28.02. 1994,
ТУ "Проф. ,Щ-р А. Златаров" гр. Бургас;
Магистър Фармацевтпчен менпдrrýмънт
фшлома: МУВ Ns 004078, Медицински университет гр. Варна
,Щиплома:

}lb

Преминати квалифпкационнп курсове и обучення: Фитотерапия

Удостовереrпае J,{b106-56l/28.03.2016, Катедра по предкIIинична и кпиflична

оцЕнитЕл
инж. химиtt нели lr]арЯ
п.,,iр1

"6t

Л

фармакология, Медиrцнски университет гр.Варна
Токсикологпя, Удостоверение Ns27569/ 08.07.2019, Факуrпет по химия и
фармшlия, СУ,, Св. Клrдлетrт Охридски"
Квалифпкацпи: Прилагане на РегламентЛ!122312009 ЕО
козметпчните продукгп: Сертификат 24-25.10.2012l UNIPRO Italy;
Сертификат 13.12.20l2l LINIPRO IИly; Сертификат 20.03.201Зl UNIPRO Italy;
Сертификат15.05.20l3
Оцепптеll на безопасността на козметпчнпте продукти:
Гrсаtе NsSAC 002/24.02.20|7/Cosmetica Italia

ДОКЛАД ЗА БЕЗОIIАСНОСТ НА КОЗМЕТИ[IВН ПРОДIrКТ
"ВилавП

Отговорно лпце за пускане на пазара на ЕС:
Адрес: гр.Варпа, ул. Д-р Анастаспя Головпна М 9, ет 2, ап.7

Еу" ЕоОЩ,

тел.+З59894329110
ПроизводИтел:

ооО

кЛаборатОрия ГС группк,г.Москва г.Зеленогрqд, ул.СтароаЕдреевская,Русия

т8 омО DEUS 30 SECONDS Renew Sеrчm; Серум

за

лпце,30ml

Страна на пропзход: Руспя
Предназначение. Категорпя.

кАтЕгоРия(срNР): Ниво1: Продукти за кожата; Ниво2: Козметичrrи продукти за кожата;
НивоЗ: Продукти за грижа за лицето, рtц}JIиtIни от маска за лице
01.0з.2020г

т8 омО DEUS 30 SECONDS Renew Sеrum; Серум

-

за лпцq30ml е обновяватц, стягатц серум
коЕцеIIтрИраЕ козмеТиtIно средство, което хид)атир4 по.щ,рtlIIва, стяга овала на
JIицето. Предпазва

кожа от преизсушаване, съдейства за укрепване и повишаваIIе зilцитните
фу"кци" на епидермиса
срещУ вредЕите факторИ на окоJIнаТа срода намаJIява pff}Mepa и изглtDкда бръ.п<ите,
забавя
процесите на стареене Еа кожата. Ахтивните съставки доприЕасят за защита на кожата
от
свободните радикtlли, нормализиране на хид)о-липидIия й баlrанс, активираЕе IIа кJIетъчното
дишане, обмяна и регенерация Еа епидермиса. омекотяват,
успокояват и зtlглаждат кожата.
IIредназначен за възсташовяваIIе и поддьржtlне на младежки вЕд и състояние
на всеки тип кожа Еа
лицето, шията Е декоJIтето, през всички сезони. Подходящ за ежедневна
употреба.
Може да се използва оТ хора, принадлеЖащи към всички възрастови групи, с изкJIючеЕие
на деца.
Противопоказно е използването му от деца и хора с индивидуална непоносимост.
Преди употреба
да се ншIрави тест за алергия! Пазете очите! При попадане в очите да се изплакнат обилно с вода!

IIачпн на употреба:
1. По.п.tстване Еа кожата на JIЕцето и

шията

2. Ншrесете с леки движения върху кожата на лицето и цIия,та

Съхранение:
светлиЕа.

,Щобре затворен

при температура 5

- 25,с,

без да се излага на директна слыIчева

КАТЕГОРИЯ НА КОЗМЕТИЧНИЯ ПРОЩУКТ:

кАтЕгоРия(срNР): Ниво1: Продукти за кожата; Ниво2: Козмети.пrи продукти за кохата;
Ниво3: Продукти за грижа за JIицето, pа:}jтиtlни от маска за лице

1.

IIАсТ А. Информацпя отЕосно безопасността Еа козметЕчнпя про,ryкт
олич
ика
коз
ния п
Chemical Name/
оthеr names

INCI Nаmе

CAS No

X'unction
Regulation

EINECS No Conten
о/
,/о

122312009
Butane-l,З-diol

Humectant

Masking
Skin conditioning
Solvent
Viscosity controlling

BUTYLENE GLYCOL

GLYcBRIN

glycerol; glycerolum
Glycerol

Dепаturапt

;

Hair conditioning

50-75
107-88-0

20з-529-7

56-8 l -5

200-289_5

1_5

Humectant
Oral саrе

Реrfumiпg

Skin protecting

Viscosity controlling

NИCINAMIDE

Nicotinamide, nicotinamidum,
P}Tidinecarboxamide

POLYSORBATE 20

З

Sorbitan, monododecanoate,
poly(oxy- 1 ,2-ethanediyl) derivs

UREA

-

Smoothing

98-92-0

1-5

Emulsifuing

9005-64-5

1_5

surfactant

.

Urea

Humectant

Skin conditioning

57_1з-6

200_з 15-5

1-5

Humectant/

Skin Conditioning/
SolvenУ
Viscosiý Controlling

PULLULAN

Pullulan is

CELLULOSE GUM

CARRAGEENAN

а polysaccharide produced
from starch Ьу cultivating the yeas|
Aureobasidium pullulans

Binding

Cellulose, carboxymethyl еthец
sodium salq сагmеllоsе

Binding

2з2-945-|

905,1-02-,1

Film Fоrmiпg

Emulsion stabilising
Film forming
Masking
Viscosiý controlling

Саrrаgеепап is the plant material
obtained frоm various mеmьеrs of
the Gigartinaceae оr Solieriaceae

9004-з24

1_5

1_5

9000_07-1

2з2-524-2 (I)

1-5

900040_2 / 84961-

232-541-5 / 284бз4-5

|_5

45_5

57-50-1

200_3з4_9

1_5

families of the red seawoed,

Rodophyceae. Сагrаgеепап
Carrageenin Chondrus Chondrus
Crispus (Сагrаgеепап)

CERATONИ SILIQUA GUM

SUcRoSE

Ceratonia Siliqua Gчm is the ground
seed ofthe riре fruit ofst. John's
Bread (carob), Сеrаtопiа siliqua L,

(Locust Ьеап), lлguminosae

Binding
Emollient
Emulsion Stabilising
Film Forming
Masking
Viscosiý Controlling

sчсгоsс; Sчсгоsе

Humectant/

Skin condifioning
Soothing
Нуаlчrопаtе Sodium [USAN:JAN]
Hyaluronic acid, sodium, salt

SODIUM HYArURONATE
Evercool skinш
MENTHYL РСА, LACTAMIDE
MEAi MENTHANE
CARBOXAMIDE
ETHYLPYRIDINE

;

[1R-(1.alpha",2.beta.,5.alpha.)]-2Isopropy1-5-methylcyclohexyI 5-охоL-prolinate / [1R(

1.alpha.,2.beta.,5.alpha-)]-2-

sopropy1-5-methytcyclohexyl 5-охоD-prolinate; N-2hydroxyethyllactamide ;
Cyclohexanecarboxamide, 5-methyb
2-( l -methylethyl)-N-t2-(2l

Humectant

1-5

Skin conditioning

9067-32-7

Humectant
Skin Conditioning; Antistatic

68|2722-0;5422-

Hair Conditioning

Humectant
Skin Conditioning; Oral Саrе

645|9444

/

344;'847565-09-1

2м-9з5-8 l268-

5684;226-546-|;

1-5

pyridinyl)ethyl]-, (lý2S,sR)-rel-

1

mg/l(измереIlа концентрация). Нито плопц4
IIито скоростта Еа растеж са Еап{алени с 1,З-бугилен
гликоЛ при средНо измеренО IIиво на 1,070
mф. Следоватеrrно, "Ее се набтподава коЕцентрация
ефект" за инхибиране Еа водорасjм
растеже по-гоJUIмо от иJIи paBlro па 1070 mg/l. Бактерии
(активиран тест угайки-респираторно
иrпrибиране; OECD 209) З-часа. ЕС50:> 100 mg /
L
(номина,гlна конц,), Ндла инхибиторен
ефект върху дишането Еа активна
при
100
mg/l или
угайка
други по-Еиски TecTBtl}Iи концентрации. Влияrrие върху окоJIната
среда: Разграждане:
биоразгр4димост е била оценеIIа в въглеродеII
диоксид Evolution тест (ПромеIIеIIо Sturm (Test;
ЗOlб OECD), 1,З-бУГИЛеН ГЛИКОЛ ОТГОВаря на
IФитериите за "леона биоразградимост,,.
разграждането напредва през
целиrI период на изпитване, к€кто следва:
децрадация 10% след З
дни; б0% след 12 дни; 81% разцраждаJIе. В края на теста
на29-пяден Еа атмосферна
фотодеградациT та, полуживот изчислен на 9,0 часа. Биоакумулиране:
коефициента на
рff}пределение / вода Из,п,tслеIIата дIIевна- октанол е -0.2909.
Това показва ниска способност да се
натрупва.

GLYсERIN, GLYCEROL, 1,2,з-TRIHYDROXYPROPANE
CAS м 56-81-5 EINECS м 200289-5, Производlа,гелr/ дост€lвчик: Oberosterreichische
Biodiesel GmbH. Използва се като
хумектант и рЕtзтворител' Производителят представя
спецификации на суровината с
щритериИ за чистоТа

и коЕц)ол и анапизни сертификати,
всяка доставяна
"р"оЬу*uващи
(SDS, 2оГз, oberё;te;eiohische
Biodiesel GmbH;
литературни данни): Остра орална токсичност:
LD_59 - 12600 mg/kg за плъхове. Остра
ДеРМ€tЛНа ТОКСИЧНОСТ:
ПаРТИДа, ТОКСИКОЛОГИЧна информация

LD5g >18700mg/kg За ЗайЦи. Остра
токсичност: LDso _
570 mglm' за плъхове, FIяма кожно
""**ur"op'a
дрщtнещо действие при
тестуване Еа бели зайци по
МеТОД На Draize, OECD. ПРИ еДНОIФатно
въвеждане в очниrI сак на бели зайци на 0.1
ml це
се устЕlновява дрЕlзнене на очнrге тъкани,
метод на OECD 405. Глицеринът не притежава
сензибилизцраща активност и токсичност
за рецродукцията. Тестът на дimеs ..in vitro''
за
муtагенна активност е негативен, Не е
канцеро.aпr ru хората. Експериментапните
данни от
две годишНо дцglично проуIВане гФи плъхове не
дава никакво основание за безпокойство
по отЕошение на канцерогенност. .щаннrге от
цроучвания, целящи да ра:tкрият
повлиlIва}Iето на туморна
дейност в мъжки мишки пок{tзваъ че ор€шното приложение
на
глицерол до 20 седмици има слаб ефекг
върху повишаване на честотата на образуването на
тумори, Не са установени ефекги върху
и репродуктивните способности по
време на изпитване на два поколениrI ф.ir"rr-ета
цри прилагане на глицерол чрез орална сонда
CNOAEL 2000 mglkg телесно тегло). НЬ са'наблюдавани токс".r"о"..
за майките или
тератогенни ефекги при плъхове, мишки
и зайци при приJIагане на най-високите нива на
ДОЗИРаНе, ТеСТВаНИ В НаСОКа сравнимо изследване
за тератогенност (NOEL 1180 mg/kg
телесно тегло) / OECD SIDS, GLYCEROL,

ГЛИЦеРИНЬТ Не
тератоген в ЕС,

е ЛИСТВаН
МАК.

КаТО МУгаген

29.01

и

.2002,p.i/.

карцероген

в IARC, Ес, TLv, мдки

като

ЕкотоксИчност: LCso, рибИ >5000 mg /l / МетоД
ISo 7з462; ЕС50, водорасли: > 2900 mg /l;
ЕС50, Pseudomonas Putida:> 10 000 mg/l.
Хронична бакгериаrrна токсИчност :_-LD50 >
100 mgД /DIN 38 4l2 l. Лесно биоразградим
продукт, Бпк5 / ШIК: 0,75 l 1,00 (g О2 g).Няма
l
биоакумулация.
не се шrасифицира като опасно химично вещество.
Няма оIраничениlI според Регламеrrт
(Ео) }lb |22з/2009.
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Минава црез плаЦентата в човека.СпециашIИ Забелеяшg
Еърху другЕ ToKcEcrHE ефекти при
човека:оСтри ПотенциЕUIни въздействия върху здравето:
кожа:^йо*Ё дч цре.щзвЕка д)азЕеIIе на
кожата, Ниска степен на опасЕост при обичайн**
ОРОr-*-*на обработка оиге: Прахът може да
предизвика мехаIIитIнО ш)азЕеIIе. Вдишване: ПрекомернО
в,щваIIе може да доведе до
нознаIIитеJIно д)азнеIIе Еа дихатеJIIIите пътища.
Погльщшrе, Пр" погJьщане на големи
количестВа могаТ да предиЗвикаТ др:внеIIе на стомаIцно-чревниlI
(храrrосмилателната) тракт.
очаква се да бъде опасен за Еиско поглъщtlне. Хрони.пru
Поr""ц"ш Здравниефекти: няма

информация.
Екологи.пrа информация

Не е В н.}пиIшосТ. Бпк5 и ХПК: Няrла Еа
рtвположение.Продукти от
биоразграждаIIето: Вероятно опасни краткосроtIни
разпадни продукти, не е вероятно. Въпреки
тов4 дългосроцIи_ разп4дIIи продукти могат
да възЕикнат.Токсичноот на продуктите от
биоразграждането: Садлият продукт и Ееговите не
са токсични при биоразцрtDкдане.
ЕкотоксиЧност:

HINOKITIOL- наименование по INCI, CAS м499 -44-5,EINECS/ELINCS
Ns207-880-7
Hinokitiol ( B-tЩajaplicin ) е остествен монотерпеноид,

наN{ираттI се в дървесината на дърветата от
семейство Cupressaceae . Това е производно Еа
ц)ополон и едшI от туяплицините . Хинокидиол
има инхибиторни ефекти върху chlamydia trachйatis
и може да бъде клиЕи.IIIо полезен като
лекарствО за локаJIпО приложеЕие. ИметО произхожДа
от факта, че първоначаJIно е било изоJIирано
в тайвшrски хиноки през 19зб г. Всъщност
почти липсва в японските хиноки, докато се съдържа
във висока концентрация (около 0,04уо от масата
на сърцевината) в кедър от хвойна, кедра от хиба
( Thujopsis dolabrata и зап4ден червен
кедър ( Тhфа plicata ). Може лесно да се извлече от
)
кед)овото дьрво с рtrtтворител и
ултрtr}вук. Токсикологична информация
ИнформащшI за токсикологичIIит.
"ф"*rЙ
Остра токсиtIност шIма данни
Корозия / шlазнене Еа кожата IIrIMa
данни
Сериозно увреждане на очите /
дразнене Еа очите IIrIMa дашIи
Респираторна иJIи кожна сенсибЙлизаItrия
ПродължИтелIIата иJIи мIIогократI'а експозиция
може да причини алергични реакции при
определеЕи чувствителни инд,Iвиди. НайпредходIи д€lшш иJIи интерпретация Еа
данЕи се опредеJIя с помощта на количествената
структурЕа активност
Моделиране }Ia взаимоотношенията (QSAR).
Мутагенност на зародиIцните кJIетки шIма
даЕIIи
КаrrцерогеЕносТ IARC: НитО един комПоненТ Еа тозИ
продукТ Ее е по-гоJUIм иJIи рtlвен на0,7Yо
идентифициран като вероятеIl, възможен иJIи потвърден
канцероген за човека от IдRс.
Репродуктивна токсичност HrIMa даЕIrи
специфичrrа токсичност за цолевите органи - еднократЕа
експозиция
Вдишвапе - Може да при,IиЕIr драtнене на
дихатеJIIIите пътища.
Специфична токсицIост за целевите органи - мIIогоIФатна
експозиция няма данни
Опасност от аспирациrI IuIMa даЕни
.Щопълнителна информация RTECS: Не е наличен
,Щоколкото Еи е известно, химичните, физичпите и токсикологичните
свойства не са били щателно

проrrени.

Екологи.пrа информация
Токсичrrост Еяма данни
Устой.rивост и разградимост Еяма данни
Биоакумулиршц потеIIциttп шIMa данни
Подвижност в поtIвата tt IMa даЕни
Резултати от оцеЕката на РВТ и vPvB
11

ниАцинАмIц. NIACINAMIDE-

INCI ЕаЕмеЕование, CAS }{ь 9s-92-0
Синоними: Nicotinamide, Vitamin ВЗ, 3-piridincarboxйide
(всижи - йд оощ"я СдS }lъ 98-92-0).
за субстанци,Iта има изкJIю.IителIIо задълбочена
токсикологична информация, която е отразена
в
CIR Compendium 2008 и в Листа за безопас"о."*.r|одrкта
Остра токсиIIIIост: Оралнц LD50 - 35з0-з540
(пrrьхове);
LD50
- 2000 mglkg (ЗаЙЦи; П_"щтчо
'ЩеРМа,ПНа,
оБрJ*о д)азIrене lпрптацая/ (6ECD 404) - не е
иритант (зайци); очен иритативеII тест zбвсп
цоs) -иритаЕт (зайци);
Сенсиби.тпrзация - с"нс"б"rrизацЕоIIеII
тест - Magnusson cie Kligman (OECD
406) - положителен. Субакутна и хронична
токсичЕост:
Не притежава каЕцерогеЕни свойства при
изследваЕиrI върху животЕи;
Не оказва тератогеЕен ефект върху животЕи;
БактериапеЕ тест за мутiгеЕност (Дmеs-tеst) отрицателен; Тест за MyT{гe''IrocT върхУ
животни 1бвсо 474) -оrр"чuй.".
Важно е да се знае, че при коЕтакт с нитросъединения
(нитрати, азотен окис)
могат да се образуват Еитрозtl^{иЕи при
специални условия. Известно е, че нитрозilмините
са
канцерогени.

;л;

POLYSORBATE

20 -

INCI папменовацие 20. CAS

м

9005-б4-5

Химическа
характеристика:етокси(20)сорбrганмоноолеат
Емrпrрична формула:
Мол. маса: 1227.54 glmol
Синоними: polyoxyethylene (i0) sorbitan
monolaurate potyroibute iо, рвйjОl-#ъi
* monolaurate. Tip.o"cKo
наименоваЕие: SABOSORB MLE, Предназначение:
солобизатор, нейоногенен сурфактаrrг. Бистра
водоразтвОрима течнОст с }кьJIТ
цвtr, рН / ЗУо-еЕВОДен разтвор/ - З Z,p*r"op"Moc. във
вода- ра,творим,
съдържание на тежки метаJIи max, 20 ppm.
Токсlдсологична информаrцш i sлд SAB7
Spa, 5/1012010,
BepcI{,I 1; Internet данни /: Остра
орална токсшtIност / ггlъх/: LDso > зб 700
mYkg.
Остра
орална
токсичност
LD50 наД 3з000 mYkg' 1за мишý
,Щермална токсичносТ: Ее се очаква. КожнО и очно
дразнене: не е
Дразнещ, Няма даннИ за сенсибlшr",fruщо и
фотосенсибиllизиращо действие. Канцерогенност (оршlно,
пrrъх): прод/ктът не е
регистриран като канцероген в листите на ACGIH, IARC, NTP.
Прощrктът не е
кпасифицИра}r качмУтагенен, канцерогеНен
и токсиЧен за репрод/кцияга (CMR) от
категории 1Д, 1В и 2
по Регламеrrг (ЕО) No 1272/2008, Не
Ье кпасифиu"рu пчrоЪlrч."". fIяма ограничеЕиrI
по Регламе m 122Зl
2009, БезоПасна концеrrграциЯ на вJIагане
в козметични прод/кти
около
50%
(CIR
Compendium
2004).
Екологична информация:

сrл,;Б

-

не са провеждани изпЕгания, ,6рчд" което
с превантивна цел се препоръчва
избягва попадане в к{IнаJIизаЦиJIта И замърсяване
да се
на водоемите._Б_иологи.Iно
ра.градим про.ryкт:
биоразградимост > 90%;8оD/СоD(след
)в дни) . ооЙ-йilочЕD CoD (след 28
дни) < 70уо.fIяма данни
за ToKcиtIHocT за
риби и бактериална токсичност.

SUCROSE- ЕаименовЕlние по INCI, CAS м
57-50-1, EINECSлLINCS jlb 200-зз4-9 .
Зжарозата
обЩ захарид, нtlпdира се В мIIогО
растеЕия и раститеjIни части. Хумектшrт,

е

овлажЕител,

коЕдициоЕер.
Физи.цrи и химичЕи свойства
ФизическО състояЕие и вънIцеН вид:
ТвърДо вещество. (Кристални
IрЕlЕули твърдо вещество.)
Мирис: характереН,Вкус: сладък. йоп.*уо"о
тегло: З42,Зgl mоl.Щвят: Тъмно кафяв.
ТоксикологичЕа информшlия
Пътища за попадане: вдиIIIване, При
поглъщаЕе.Токсичност за животни: остра
ор€rлна токсичност
(LD50): 29700 mg/ kg
[ПГЬХОВе],*РО""о"л9Ф*" при чов.,.а:канцерогенни ефекти:
д4 (не се
класифицИра за хора и животни) tiрез
АСGIЁ. Му.а"Ьни ефекти: мутЕгеЕни за бактери и
п плп
дрожди,Други токсЕtI}Iи ефекти
ф" ,o""*u, Слабо опасен в случай на K.HTE.KT с кожата
(дразнител), за поглъща}Iе, за
вдиIIIваЕе.Специални Забележки au
върху животни:
Ншrла Еа разполОжение,СпециЕuIни
"on""oocTTa
Забележки
i;;;;*""
ефекти
при
IIежелЕlнИ репродукТивни засяга
"" при хората. Въпрекичовека:Не са наблrюдавшrи
са били открити
това при изкJIючитеJIIIо
високи перорални дози от 68З 000
mg/ kg, дадени
на плъхове по време на бременност
покtrtа Ejlkoи ефекти върху новороденото
(растеж, аномаJIии
на центрttшIата ЕервIIа система
на развитие).

l
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HINOKITIOL

Antistatic

2-Нуdrоху4-isорrору1-2,4, 6cyclohepta-2,4,6-tricn- 1 -one

SibXP Complex

LARIX SIBIRICANEEDLE
EXTRACT;
ABIES SIBIRICANEEDLE
EXTRACT

'.49944-5

Наir Conditioning

Hair conditioning

Larix sibirica Needle Extract is thc
ekract ofthe needles ofLarix

sibiricц Pinaceae.;

Abies Sibiгica Needle Extract is ап

91697-89_I

Humectant
Skin conditioning;

207-880-7

1-5

294-з51-9

1_5

Реrfumiпg

extract obtained from the needles and
Ьгалсhеs оГthе fiц Abies sibirica
pinaceeae

PARFUM ввм 5009б42

Рагfum

Fragrance

DISODIUM EDTA

edetate disodium; natrii edetas

Chelating

Disodium dihydrogen
ethylenediaminetetraacetate

INCI Nаmе

0.1-0 2

139_зз-з _-- бз8l_

Viscosiф controlling

0.01{.i

205_358-з

92-6

Фцзпко-хпмrrчнп харакгерпстпкп

cAS

BUTYLENE GLYCOL

107-88-0

GLYCERIN

56-81-5

}lb
Фrвическо съсrояни
Мирис: Без мирис.
Вкус: Няма ншичrш.
Молекулно тегло: 90.12 g / mol
Щвяг: Безrрсrен до светложыIт.
рН (l% разгвор / вода): Ьма на разположеItие.
Раrгворимосг:
лесно разтворим в студена водц гореща вода. Разгворим в метанол, покtанол, ацетон

r,Z,J-пропilприол, известно още каю 1,2,3-триоксипропан

(носн2сн(оН)-сн2он),

Kogro прсдставJIява тивалентен алифатен
алкохол Фlтзическо съсюяние Течноgг
L{вrг БезIдвеrен
рН 5,5-8
Точка натопене 20,0.С
Точка на кипене 182,0"С
Гlламна тсмпераryра 1 60,0.С
Температура на самозапапване З70,0ОС
,Щолна експлозtлвна

Фаншв 0,9% (об)
1,25 грlмл
Разrворимост във вода раrгворим

П.ьтrост

NIACINAMIDE

98-92_0

PoLYSoRBATE 20

9005-64_5

чизичсUко сьсюяние и външен вIц: твърдо.
Миризма: F{яма налични.
Вкус: }Iяма напrчtш.
Молекулно тегло: 122,12 g / mоl
IIвят: }lяма налачни.
рН (l% сол / водФ: 9 [основно]
Спеrифичнотегло: 1,4 (Вод1= |)
Разгворимост: Лесно разтворим в студена вода
Dиt;rр_а водоразтворима течност с жыIт IJэят,
рН / 3%-ен воден разгвор/
- 5 - 7, ратворимост във водаразтворим, съдьржание на тежки метапи
mах.20
ppm
чьчrUlниG на вещесIвоm при

UREA

57-13_6

прItзма),
]очр-lч
бял. Мирис Бсз мирис

рН Неприложимо.

ZU "U апd ]0lЗ hPa: rвърдо (щрис.гыiн4
граЕуJш (граrryли меж.щr 0,1 - ý,0 mm).
Щвят
или леко амонячен
:

огносrrrелна Пьтност g/cm 3 1,З30

PULLULAN

9057-02-,1

wаtеr at 20 оС
DьщЕн вил Dял прах
Мирио харакrерен
рН 4,5 - 6,5

at 20

.С Разгворимост g/|

624 iп

точка на юпене / ючка uа замръзване Flяма нали.Iни
данпи
РаgгворЕмосг (и) Свободно разгворим във вода

CELLULOSE GUM

DDщ9п

9004_з2_4

Мирис:

бид. r вьрл() вещесIво.

Бв

(На прах твърдо

вещесгво.)

мирис. Вкус: Няма на разположение. Молекулна маса:
F[яма
на разположение.
Бял.
(l%
РН
Цвят:
разгвор / вода): Не е налице. Разгворимост: Лесно

CARRAGEENAN

9000_07-1

CERATONIA SILIQUA GUM

9000-40-2

Вышrен вид Сц пра< бял на Iдгr
Фlвическо съсюяlпе Сц прах
Мприс Леко морки
nH 7.0 - 10 ý (1 5оlл пяmпп\
Формаза външен зtц: прах

l

8496145-5

SUCRoSE

Щвяг: бежов

Мирис }Iяма наличrвr лаяшr

57-50-1

Физическо съсrояние Твърдо.

Външен вид ltристален. Въrшен вид
Щвяг Бял. Мирис Бсз мирис.

Точка паюпеяе (185,5 " С)
Специфично тегло 1,58
Ря'mппимпm/рппq\ ]одо о / l lr.rл-^-

SODIUM HYALURONATE

външен вид: Вискозна течност с характ9рен мирис
Щвrг: БезIдзеrен

906,1-з2-,7

Мирис: N.A.N.A.
Праг на мирис: N.A.AI.A.

рН: 5-8
Разтворимост: Ра-тгворпм във вода и етанол
Вискозrтгqг: 1000 - 5000 cps (25"С)

Ечеrсооl skinru

MENTHYL РСАЧ LACTAMIDE МЕА,
MENTHANE CARBOXAMIDE
ETHYLPYRIDINE

HINOKITIOL

64519444 /

680la2-0:5422-

З44;8475б5-09-7
49944-5

SibXP Complex

Физическо съсюяние: течноот
Форма: вискозна тGчност
Шrг: Бледо жыпдо кафяв
Точка на възrшаменявме:> l00 о с
Въrrшен вид потш бял до светло жып прах
Точка наmпене 50-52 " С (освегена)
Точка на кипене l40 Т10 mm Hg (освеrена)

Физrческо съсюяние и външон вrд: Течност.
Молекулярно тегло: Няма на разположение.

Мr.rрис:харшсrсрен.

PARFUMBBM

I-{вяг: жьтrг
Uветло жьJIта вискозна течност с характерен свеж
Фомат шIътност при
20с, d2020 : 1,010 - 1,030 g/сmЗ, иlцекс нарефракция: 1,zИ20 -1,44S0;

-

5009б42

DISODIUM EDTA

lз9-3з_з -_ 638l92-6

СъгласнО цредостаВеIIата информаIIиJI е произведен по технологиятц
обявена в Досието на
козмети!Iни,I продукг, при спазване пршщшп,Iте на
производствена
добрата
пр:жтика в козметц.Iното
производство ( БДС ISO 22716:2008 ).

спецификациите на продукта са съобра:}ени с изискв€lниr.та за качество
и осигуряват
стабилностга му в рамките на минимЕlJIния срок на трайност от 36
месеца след датата на
цроизводство при спiLзване условиrIта на съхранение. За лабораторния контрол се

използват стандартизирани, вiUIидирани и валидни методи.
ПоказатеЛите за конц)ол, вкJIючително тези за оцредеJUIне
на тежки метЕUIи, гарантират
качеството и безопасностга на козметичния продукт.

НЛИМЕНОВАНИЕ НА
ПОКАЗАТЕЛЯИЕДIНИIIА
НА ВЕЛИtIИНАТА

}l}

{{|ri:!Vi;:!ж,

Външен

1.1

1.2

цIrят

Мирис

1.з
;:,Skj:#F#

2,1

i'{ffiЕ=ffiб

вr,rд

il

Термостабшtност

НОРМИРАНЕ НА
ПОКАЗАТЕЛЯ

мЕтод{ зА
ОIIРЕДЕЛЯНЕ

',i:::|Ч#::=#=Гiil:i

-

Течност

По еталон - безцветен
по еталон - специфшIен на Пк
i#.F==7E4 l}E,|fl

NE=-,ff.,=,;fr lli'..] jd.i=

добра, не се Dазслоява

пDи

F,
"

,а

'

r*;

-ots-.ir

Бс-I-01, Част

{:

1,

ч

т.4.2.

БС-I-01, Част 1, т.4.2,
БС-I-01, Част 1, т.4.2.
;1',l:..,#,:iiliflillt_|i,ij

Фирмена методика

0

0
0

2,2

повече от З месеца
температура (+20ОС)

принискатемпература(4"С)
след б седмици при повишена
температура (+40"С)
Съдържание Еа тежки метаJIи,

дУkе

условията на изпитванеm

Не се догцчскат

Атомно абсорбционна
спектDомеmuя lAAC|

подробности за проведеЕrге изпитванияирезултатите от тях трябва
да са на
р€вположение във фирма "Вилави Еу,, ЕоОД при поискване.
т8 омО DEUS 30 SECONDS Renerv Sеrum; Серум за лпце, 30mI е произведен по
технологията, обявена в Щосието на козметичния
цродукг цри спазване принципите на
ДОбРаТа ПРОИЗВОДСТВеНа ПРактика в козметичното производство (Бщс ISo 22716:2008)
ив
съответствие с изискванията за качество във
производитсл
на продукта.
фирмата спецификациите на продукта са съобразени Ъ
за качество и осиryряват
стабилноСтта мУ в рамкиТе на минимаJIния срок"r".*аниrlта
на трайност 3б месеца след дurЬru
производство при спазване условиlIта на съхранение. За лабораторния
контрол "u
се
използват стандартизирilни, вtUIидирани и ваJIидни методи.
ПоказатеЛите за коЕцрол, вкIIючЕгелно тези за оцредеJUIне на
тежки метали, гарантират
качеството и безопасностга на козметичниrI продукт.
3. Счровини
Суровините са произведеЕи в съответствие с изискваниjIта за отсъствие
на технически
зЕ}мърсявани,I и микробиологична чистота за влагане в
козметиtIни продукги. Физикохимичните И микробиОлогиIIните спецификации на съставките, както
и методите за
опредеJIяне на показателIтге им за конц)ол трябва
да се съхрtшulват в rщосието на продукга и
да се предоставят при поискване. ИнформациrIта гарантира качествениrI коЕцрол при
производството на всяка партида. ПроизводитеJUIт е задължен
да поддържа "Класфикатор
за с)фовини и материапио' с Информационните листове за безопасност
и днализните
сертифиКати, цреДоставенИ от произВодI.rгелиге на суровините,
които съдържат цраниците
на заNrърсяванията, декJIарации за безопасност и
доIьлнителца информация за
за здраветО и за околната среда. Резултатите оТ входящия, текущиrI й опасностга
изходящия
произвоДствеН контроЛ трябва да се съхраII;Iват от производитеJuI
и да могат да бъдат
предоставени

при поискване.

4.

Стабплност

стабилността на козметиtIния продукг е определена чрез
наблюдение на конкретниrI
продукт и на базата на натрупания опит о,
на анаJIогични продукти в реаJIни
"uбоrдения
условия.
в хода на разработката на продукта са извършв.ни тестове
ч)ез методи за ускорено
стареене / вж T,l - 2.6l. Изпи,ганията за стабилност
не са показЕUIи oTIt,IoHeHиrI в
характеристиките на крайния продуIсг. Протоколите
от изпитаниlIта са разполагаеми в
"Вилави ЕУ'' ЕООД щ)и поискване.

Протоко,тпlте от изпит€шиlIта

саразполЕгаеми в цроизводитеJIя при поискваIIе.

Имайки предвиД данните от тестовете за стабийост,
определеЕият
срок на трайност е
36 месеца от датата на производство. Периодьт на трайност следминимален
отваряне на опаковката -12

МеСеЦа е ПОСОЧеН На еТИКеТа (СИМВОЛ

г.)

РАО, съгл. т.2, Прил. VЦ кьм Регламент (Ео) Jф |22з/2009

Стабилността на козметичния продукг се гарантира и от
условиrIта за съхранение.
опаковкr,rге трябва се съхраняват в закрити и сухи скJIадови помещения
при температура
от 5О до 25ОС, без пряка слънIIева светлина и
даJIеч от тоIшинни източници.

l.Мо*Dобооrоa"""о *""aar"о

о ara""ra. Веществата и смесите, които са
"" "aщ""r""r"
използванИ като сл)Овини за производСтвото
на този козметичен продукт, са произведеIIи в

съответстВие с изисКваниrIта за микробиоломтIна чистота за влагане
в козметиtIни продукти.
микробиологичните стандарти за суровините са
упомеIrати в насоIIващите бележки на
РъководсТвото на SCCS, 9-то издаНиЪ, u *ое"О са описанИ стаIIдартите
за подбор на суровиIrи за
производство на козметични продукти.
Естеството и полуIаВането на Еякои състtlвки могат
да повлияrIт IIа микробиологичнкте
характерИстики, необходиМи за идеIIТифицираrrето им.
За всяка оuр"rдu
с)aровините,
използвани в кршlн:,tя цродукт трябва да бъдат
"u
разполагаеми ИнфЪрмаIдионни
JIистове с
техничесКи данни (TDSS) с посочване Еа микробиологи.*rите
стандарти и анаJIизн}I свидетелства
на сл)овиIIите С IIосо.IваIIе Еа съотвеТствие с микробиологичЕите
стаIцарти. ПроизводитеJUIт е
задължен да поддържа о'класификатор за суровини и материали"
с Информационните листове за
безопаснОст, ИнфоРмациоЕнИ листове с техЕичеСки
дЕlЕIrИ (TDSS) и Ана_rrизните сертификати,
предоставени от производителите на суровините, които
съдържат
на
микробиологичните показатеJIи на вещества и смоси използвtlни |раЕиците
при производството на
козмотиtIIIиlI продукт, МикробиологичЕите спецификации
на съставките, KtlKTo и методите за
опредеJuIне на покtLзателите им за контрол трябва
да се съхрtlняват в rщосието на продукта и да се
предостЕlВят при поискване. Резултатите от входящия,
тек)дция и изходящия производствен
контрол трябва да се съхраняват от производитеJIя и
да могат да бъдат предоставени при
поискваЕе.

гледЕа точка на микробиологичното
-\.rOщ орои мезофилни
аеробни

факултативни анаеробни

и

тсе

<1х 10'СFUзаgшиml

Escherichia coli,
сапdidа albicaпs

?*

БДС EN ISO 21|49:2017
БДС EN ISO 16212:2017

микроорганизми, cflt/cm3
*Специфични микроорганизми:
Stap hyl о coccus aureus,
Р s еudоmопаs aerugiпosa,

итМпя п Кятсгпптq

не
не
,Ща не
да не
,Ща

.Ща

се откриват
се откриват
се откриват
се откриват

в 1 g или 1 ml
в 1 g или l ml
в l g шlи 1 ml
в 1 s или 1 ml

БДС
БДС
БДС
БДС

,,Козмеmuчнu

EN
EN
EN
EN

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

ISO 18416:2016
проdукmu Мuкробuолоzuя

Мuкробuолоzuчнu лранuчнu сmойн о сmu.
* Съzласно
лSССý- 9-mа Ревuзuя
МикробиологичниrIт аIIаJIиз показва' че продуктът
е в съответствие с изисквtlниrrта за безопасност
по отIIошение на микробиологЕчната чистота.

Ефекгивността на консервираттIата система се
докfftва с тест за натоварване /o'ohallenge
test'7, Протоколите от теста са наJIични
производителя.
цри

Кожа: Минимаrrно дразЕене на кожата; Flnra
доказателства за кожЕа сенсиби.iпазациrl.
ПрактичеСки ЕетоксИчен за животЕи (предполагаем
LD50, морски свинчета) 20 gkg,базираrrи на
изпитване с повтаряЩа се експоЗиция). о,па: Не
д)азнИ до леко д)€Lзне}Iе в заешки оtIи, в
зависимост от

концеЕтрация С коятО се прилtга. Мугагенност: Не
е мугzгенен: ин виво (плъх домин€lнтни
летtlлни и цитогеIIетичен анализи),
иII виц)о информация-не е наJIицIа. Каrrцерогенност:
приложение на 1, З,пtmIOYо

FIяIrла

токсични ефекти при плъхове след

(ПриблизителЕо 1-12 glkglday) в храната
до две годиЕи. Репродуктивна / Късна Ефекти: 1,Збугилен гликол со прилЕга при 5, 10, или 24Yо (прпбtмзително
2,5, 5 плп l2gl kg/day) в храната на
мъжки и женски плъхове над пет поколения. Възпроизвеждането
и кърмене параhdетри са
сравнителни да контроли за четири или пет поколения
род,Iтели и потомство.
БременноСт проценТ на FlА плъхове е Еап,lаJIяп
през пет последователни цикъла на чифтосвште.

с изкrrючеЕие

на тази црупа жизнеспособностга на F2 к}ченца
поколение не са показаJIи значими

разлики между конц)ола и тестови црупи. В проучваrrе за тератогенност,
като част от

репродуктивно изследване, не е окончателно, свързtlни с дозата тератогенни
коЕстатации
в меките тьканите на скелета, Fetotoxicty (например,
забавеЕокttлциране Еа цръдIIата кост) са
наблподавани прИ дози от IОYо п 24%. ЛхраЕителнu
от 20Yо(прибл. 10 g/ kg/day) не
предизвиква развитието наефекти при изследваIIето """о
на три поколения въпреки IIаN,ltlлено
родителско тегло, В проуrваrrе за тератогеЕност, плъховете се прилагат
0.7, 4.2

алп7.1gl kg/ day

орЕrлно със сонда в дните 6-15 на бременността
показа седация в две високи дози; нirN,lzlJIявшIе на
дозата, свързанИ в среднотО живО теглО на поколеНието.
Не са забелязани тератогенни ефекти.

Повтаряща се експозици,I: Плъхове, изложени
надози от 1-10% в храната (приблизителЕо |-l2gl
kg/day) в продължеЕие Еа две годиЕи от 5-40Yов
храната (З.4-22.5gl kg/day) в продължение на
осемседмИци Ее са пока}аJIи дtшнИ за токсичНи
ефекти. KyleTa изложени на орални
дози до 1 g/
kg/ day не са показаJIи д€lнЕи за токсични
ефекти. Не са набrподавшrи нежелани ефекти. Не
са
наблюдавани ефекти, когато се rц)илага Еерtвреден
1,3-бугилеЕ гликоп за 2 часа / ден до
непокътната иJIИ надраскаЕа кожата Еа морски
свинчета в продължение на 4 плп 14 дни съответно,
в доза от 20 g/ Kg /day, Многобройните
проr{ваIIия са били провежда за изследване на ефекта
на
зап{ествЕlне на 1,3-бугилен гликол Еа
MrIcTo IIа въглехиДрати в xptl'aTa на
видове
различни
животни, вкJIюIIителIIо плъхове, куIета прасета
и крави. ,Що хршrите*u
от около 1-15ой, това
химично [редстЕlвJIява и се използва като източник
"""о
на енергая, Ео при по-високи
нива растежът е
нарушеЕ, Информация за окоJIIIата среда
Екотоксичност: 1,З-бугилен гликол, е оценяван с ниска
остра токсичност за водЕи видове. Риба, оSАR-очаквано
96-часа. LC50 използвайки компютърна
програN{а (ЕрА ECOWIN V O,99E.ECOSAR
софryер): 9514 mg/l. Ракообразни (Daphnia), ОSДRочаквано 48-часа, LC50 използвайки компютърЕа
процрtlпdа (ЕРА ECOWIN V 0.99Е.ЕсоSдR
софryер): 870З mg1l Водорасли, Green (Selenastrum
сарriсоrпutum: 6ECD 20|) 72-часа. ЕС50:> 1070

mg/kgДйday, ,Щневно IIиво Еа експозиция

.54

g/

day. Изислена отЕосителна
дневна
mglkg/bdday. (SCCS Notes of Guidance
9th Revision, 2012).
Може да се употребява ежедневно, в
течение Еа цяJIата годша, Еезависимо
от сезона.
отнася се към групата.'lеаче-оп'' козметични
продукти.
еКСПОЗИЦИ'I

)4,I4

-1

Ефективен продукт за потребители
с всеки тип кожа. Може да се използва
от JIицц
принадлеЖащи къпd всички възраотови
црупи, от двата пола с изкJIючение Еа деца под 3 години
и лица с алергиrI към някоя от съставките.

Те тр4диционно се използВат в подобен
виД козметични продукти без
даЕни за неблагоприятни
ефекти.
съобразена с изискваниrrта на Регламента.

Bulgheroni и съ€вторИ, 2009) покЕвва,
че около 87Yо оттях имат Еиска
остра ор€lлЕа токсиtIност
- СТОЙНОСТИТе За DL 50 Са ,,О-ВИСОКИ От 2000mg/kg.
,Щанните от проведеЕи 28 дневни оfIити на
ЖИВОТНИ ОПРеДеJUIТ СТОЙНОСТИ
На NOAEL НаД 200 mg/kg/d за бЗYо
от състЕlвките, които не се
класифицират като опасЕи, Авторите
предлагат при отсъствие на експеримеIIтЕ'Iно
определеЕи
стойности на NOAEL за съставките,
които Ее се класифицират като опасни,
да се използва 1оlо
от опредеЛената остра токсицIоСт
DL50 за IUIъхове илпа 2omglkg/d. Това ПРО)пr",ше
успешIrо се
прилtга при изчислеЕието на Mos
за риска на системната експозЕциrI Еа
състiвките на
козметичЕите продукти.
ОПИТНИ ЖИВОТНИ

(NOAEL) Еа

СЪСТtlВКИТе

На козметиIшиrI про.ryкт, определеЕата

дневна
експозицИ,I и фактоРът на
ретенчиЯ (SCCS,2018), изчислеЕите стойности за
дозата опредеJIяща
СИСТеМНаТа

(SED) ОПРеДеJIяТ, че степента на
безопасност (MoS) при системна
кожЕа експозицИlI Еа със*Вките
на козметиIIшUI продукт е над 100.
еКСПОЗИЦИ'I

въз основа на ЕапичЕата токсикологиtIна
литература (изчисления не са Еаправени,
тьй като не са
цредставени точни коЕцентрации от производатеф
се прави закJIючението, че всички
взети поотдеJIно, к€кто и в комбин€щиrI
съставки,
имат подходяща црЕlница за безопаоност.

чпI.
БутилЕн гликол, BUTYLENE GLYCOL-INCI

ЕаименоваIIие. ЕС/ IUPAC ЕаименоваIIие:
EINECS лs: 203-529-7 Токсикологична
информация: остра
експозици,I: Орална LD50: 18,6 30 г l кг (плъхове); практически
нетоксичЕи за животни.
ВДИШВаНе LC50: НЯМа СМЪРТIIост
след 8 часа изл€г*J, р."о*ент (на
ЕаситеЕа пара
(КонцентрациrI не е посочена).

Вutапе-l,З-diоl, CAS

ЛЪ: 107-88-0.

Примесп. следи
съставкr,rте са произведени В съответствие
1.

с изискваниrIта за отсъствие на технически
замърсявания и миrqробиологична чистота
за влагане в козметични продукти.
т8

омо DEUS

30 SECONDS Renerr Sеrum; Серум за
лице,30ml се разфасова във
флакон от PS
картоIIенЕ кугии. Стикер за опаковка на
български език, съгласно Реглалл ент 122з/2009
Ес.
о обем 30ml, поставеIIи в художествено
оформени

харакгеристиките на опаковките са нilIични
в досието на продукта,
разполагаемо във
"Вплави Еу" ЕооД, Опаковъчните материiши са в съответствие
с
Регламеrrг
(ЕО)
190712006 (REACH) И аКryаJIНI,rГе
ИЗИСквациrI на Наредбата за опЕtковките
и отпадъците от
опаковки от м, авryст 2013 г. Проведените
тестове за съвместимост на търговската
опаковка с щрайния продукт при стайна
температура, хJIадилниtq термостат и на
светлина,
пок€LзваТ липса ца откJIоНеIlиlI
от стаIrдартната ан€шитична спецификация.
Не са
цредостtlВени дацни за промени ц"е.u(ца опаковката
и на козметичниrI продукт); за
течlпропускане; за промени във "
формата на опаковката. При разфасовката на продукта се
догryска откJIонеЕие в масата нето, съгласно
актуаJIните изискваниrI на Наредба за
предварИтелЕО опЕжоваНите колиIIества
от 2003г. Всяка едиFIиtIна опаковка е
етикетирана в съответствие с Регламеrrг црод/ктИ
(Ю) N9122з/2009 относ"о *оrr.rr"""r.
продуктИ, Потреб,oгелските опаковки
се поставят в ц)анспортна каса от вълнообразен
картон / трислойно велпапе/ по Бдс
9254-90. "Вилавп ЕУ'' ЕооД трябва
да поддържа
"класификатор за опаковъчните матери€ши
и опаковките", ,щекrrарации за безопасност
от
производителите и данни, които гарантират
чистотата, безопасноъrru и стабилност.га на
опаковкИте в обявени# срок натрайно"a.
Дu се съхрашIват в сухо, проветриво помещение
при температури от 5uc до +250с на
тъмно, дttпече от източници на топлина и
цряка
слънtIева светлина.

1. По.плстване Еа

кожата Еа лицето и цIиlIта

2. Ншrесете с леки движения върху
кожата на лицето и шиrIта

т8 омО DEUS 30 SECONDS Renew Sеrum;
СеруМ

;ffiНЖi }f,."#;i;iJ"**";
Употреба * средно

1

за

лице,30ml

е

продукт, с,,адаттI към

КОЗМеТИЧНИ продукти за кожата; Продукти
за грижа за лицето,

път дневно.

шияга) , Фактор на ретенция

-

1.0. относителIIо приложено коJIичество
дневно

-

24.|4

UREA CAS
57-13-6 EINECS J\! 200-З15-5 Използва
се като )<идратцратц, tlнтистатичен,
овлЕDкняватц и кондициоЕиращ агент.
Има кератоJIитичен, Еlнтимикотиtrен и антибактериален
ефект в концеЕтрации от O,bt oZ.
ДО 10 Yо. Тя;
;родукт ва биологичната
jllb

-р;"
тршrсформация на
протеиниТе прИ млекопитаещите и се
намира в щръвта и уриIIата Еа човека. Стойността
на рН на
10%разтворе7,2ОстраоршнатоксиtIност-DL50
8a7i mglkg .urro"*oBe, 11500mglkgи 13500
mg/kg съответно за мъжки и жеЕски мишкЕ.
Недействатцата доза СNОЕДL) определена в
условията
[Ia ПОВТОРНИ 90-ДНеВНИ ОПИТИ Еа
пльлхове е 2250 mglkg/d (ЕрА, 201 1). остра
дермална токсичност _
DL50 НаД 2000 mYkg За ЗайЦИ И 8200 mg/kg
.u.rouio*". Уреяга.rо"",o*u дермЕrлната пенетрациrI
За д)угите вещества в смеси (IJT 24(53),
2005, 2010 CIR СЬmрепdiйlНе се устаIIовяВат видими и хистологитIни
промени в кожата на обезкосмени мишки третирани
дермt}лЕо с 100 Yо урея, Не се определяг
даЕни за ToKc".IHocT за репродукцията при орtlлно
въвеждаIIе на дозИ 2000 mg&g на бремеЕIIи
мишКи и плъхоВе. НедейсТващата
доза QrIоЕДL) по
отЕошеЕие на репродуктивIIата токсичност,
определена на бременни пльхове е 500 mg&g/d.
Устшrовява се мугагенЕа активIIост при
изследвчlне върху IUIкои тест системи in
vitro (DNД), но
H'IMa ДаЕНИ За ГеЕОТОКСИЧеII ефеКТ
При тестуване in vivo (IJT 24(Sз), 2005,
2010 CIR Compendium,
ЕрА, 201 1). Няма канцерогеЕна активност
при опити с животни.
При епикУганнО TecTyB€tHe Еа
добровОлци С коЕцентрации З о/о а10 % не се опредеJIят
реакции Еа
д)азнене или контЕЖтна сензибиJIизацI4,I. Концентрации
от порядъка на 20 о/о могат да предизвикат
дразнеЕе при някои от доброволците (ЕрА, 2011).
В литературата има описаЕи едиIlитlи слrrаи
На KoHTElKTHa ЕUIеРГИ'I I(ЬM
УРеЯ ЦРеДИМНО ПРИ ПаЦИеНТи с кожни заболявшrия (IJT
24(Sз), 2005,
2010 CIR Compendium, ЕРА, 2011).
Не се класифицира като опасно вещество.

Екологицrа информация Токсичrrост
Уреята по своята същност е с много ниска
токсичност за
водЕи оргаЕизми, Излагането е ограЕичено
от действието Еа микроорпtнизми и смесване
на уреята
в азотни,I цикъл, Устойчивост и
ра!градимост Уреяга е лесЕо р€втворима във вода и

биоразгр4дима, Следователно, това
не е устойчиво и не е биоакумулираrцо
вещество. дбиотични
разграждане: Уреята е стабилна във водеu
разтвор. Хидролиза не се цредвижда по отношение на
теоретичНите предпОложениЯ на структУрата
на молекулите. Фотохимично
рttзграждане:Няма
дiшни, БиоразлаГане: Уреята е силIIо биоразгра,димч
вода и почIва до апdоняк и бикарбонат.
основният механизъМ Еа
"""
разграждаЕе е ензимЕа минер€шизация. БиоакумулативеII
потенциа-ш Не
се очаква биологичrrо натрупваIIе уреята се използва в производството на xp€l'п за някои видове
РИба' Coefficient n-octanol/ water (log Kow): виж т.
9. Bioconcentration factor (всF): въз
основа на
стойността log kow, Ее се очаква
да се натрупва биологи.пlо Мобилност в почвата
Известно или
прогIIозирtlно разпространеЕие в компонентите
на окоJIната среда: Водата и почвата са
основните
целеви сегменти на разцросц)анение в околIIата
среда в резуJIтат на
физико-химичЕите свойства
на веществото , ПовърхЕостно Еапрежение:
Не се очаква разглеждаЕето на теоретични
допускаЕия
на молекуJUIрЕата структура. Адсорбция/
десорбция: Уреята е 4дсорбиратца в поIIваалсорбциОнния коефициеIIТ е 0.037
до 0.064. rZ.S. Г".уЬати от РВТ и vPvB оценка
Уреята не
отговарЯ на РВТ и vPvB критерии.
fuги ефекти Няма данни 1

PULLULAN - INCI наименовЕtние, CAS
Ns9057-02-7; EINECS }lъ232-945-1
Ефективно свързватцо вещество,
сьстител, филrrчr йд", нетоксЕчен, безцветен,
без мирис. освен
това има адхозивеII характер
и действа като заrцитна кислородна
бариера.
ТоксикологичЕа информацЙ
1з

Остра токсичност LD50 ораJIIIо (мишки)> 14 g / kg
Корозия на кожата / rЩразнене
FIяма данни
Сериозно рреждане на очите /
шlазнене Еа ollиTe
FIяма данЕи
Респираторна иJIи кожна сонсибилизшдия Няrла ЕаJIи.Iни
данЕи
РепродукТивна токсИтшосТ Няма Еалитш
дtlнни
специфична токсичIlост за целевите органи - единична
експозициJI
FIяма дilIни
специфична токсЕчIност за целевите оргttни мIIогократна експозиция FIяма наличIIи
данни
Екологична информация
Токси.пrост Няма наJIичЕи данни
устойчrавост и ра:!градимост Лесно биоразградим
Биоакумулиращ потенциал ЕIлrла налични
даIIни
По.щижност в поmата
вероятно не е мобилен в околЕата среда поради ниската
си разтворимост във вода.
разлившrето е маJIко вероятно да проникне в поIIвата
резултати от оценката на Рвт и vpvB Не са известни
Дрги неблагоприятни ефекти Не са известFIи

CELLULOSE GUM- INCI наименовtlЕие, CAS

J{Ъ900 4-З2-4;ЕINЕсS м
Физическо състояние и въIIшеЕ вид: Твърдо вещество.
(На прах твърдо вещество.)
Без мирис, Вкус: Няма на
разположение. Молекулна маса: Няма на ршположение.
Щвят: Бял, рН (1% разтвор / вода): Не е Еirлице. B*ruo|"MocT:
Лесно рЕвтворим в студена вода.
ТоксикологиtIна информация
Ц"*щч за попадаIIе: При контакт с оtIите. При вдишвалле. При поглъщtlне.
Токси,шrоСт за живоТни: остра оршIна токсичност
(LD50): 27000мг / кг [пгьхове].
Хроничrrи ефекти при човека: шIма.
fuугИ ToKси.I}IИ ефектИ при човека: опаснЕ прI,I контакт с кожата (дразнrтгел),
за поглъщ€tне, за
вдишване, Специални Забележки за тоtсиtlността
върху животни: Ffuма на рff}положение.
СПеЦИШШИ ЗабеЛеЖКИ ПО ХРОНИ'пrи ефекти
rр" *о"Ъ'*u: няма. специални забележки върху други
юксичЕЕ ефекги при човека: неудобство прах.
Информация за окоJIната среда
Екотоксичност: Не е В IIаличност. Бпк5 и
ХПК: Flшла нара:!положение. Продукти от
биоразграждането:

Pp"t

ВероятнО опасЕИ краткосрОчни
рtr!паДЕи про.ryКти, Ее о вероятнО. Въпреки това,
дългосрочни
разпаднИ продуктИ могат да възIIикЕат. Токсичност на продуктите
от биоразграждаЕето:
продуктите от разграждането са по-токсични.
Специа-тши забележки rrо о""о-"ние на продуктите
от биоразграждiшето: няма.

DISODIUM EDTA - INCI наимеIIование. Производител
вАSF, Германия. сдS
EINECS М 205-З58-3 ХИМИЧНа ХаРЕЖТеРИСТИКа:

J\9 1з9-зз-з
диЕац)иева сол на етилендиапdинтетраоцетна
киселина, ПредназначеЕие:комплексообразрател.
Бяrr црЕж със специфичен мирис,
рz..}творим във
вод4 рН (2З'С, коЕц, 10 yl
) - околО 5. Токси.пrост: Остра opaJlIra токсичIIост
- DL50 1780 - 2000
mg/kg за плъхове, Минималната
доза, която цредизвиква признаци на интоксикация (LOдEL)
ПРИ ОIIИТНИ ЖИВОТНИ е 750 mg/kg/daY,
В УСЛОВИЯта Еа двугодишен оIIит
ч)ез въвеждане с диетата

L4

Еа ПЛЪХОВе е ОПРеДеЛеЕа

NOAEL 500 mglkg/d. КОЖНО И ОЧЕо
д}азЕеЕе: FIяма д)азнещо действие
при контаКт с кожата, очите и JIигЕlвицИте,
когатО се прилага в коЕцеЕтрации под 2 %.В
концентрИран виД слабО
д)il}нИ кожата, IIо е д)азНител прЕ въвешдtше в оtIния сЕж на зайци.
сенсибилизиратца активност и cMR: Има
слаба сензиби.гллзираrца активIIост при тестуване
на
морски свиIIчета но има литературЕи
дtlнни за едиЕични сJIуч:м Еа алергиIш}l
ре€жции при хора.
няма мутагенна iжтивност при изследване
на тест-системи in vitro и in vivo. Не е токсичен
за
репродукЦията прИ изследвtlНе на бремеЕЕи IIJ,"xoBe третираЕи
opttJl'o с дози до l000 mg/kg/d
(SCTEES, 200з), В
условията на 103 седп{иtIЕи опити с MtlKcиMajIIIa
доза 9З8 mglkg/d за мишки и
495 mglkg/d за плъхове IIе се
устtlновява канцерогенна активЕост (SCTEES, 2003, IJT 21(52)
2002,
2010 CIR Compendium),), При орално
въвеждЕlIIе на опитЕи животни солите
на EDTA
предизвиКват жеJIязО- недоимъЧна аIIемиЯ,
имаТ пеблагоприятЕо действие върху
репродукцията и
Ра:}ВИТИеТО На ПОКОЛеНИеТО, ПРИТеЖаВаТ СЛаба МУтагенЕа
и геIIотоксиIша активност (IJT, 20 (Suppl.
2) 2002,2008 CIR Compendium). Клинишrи
проrlвЕlниrl на хора показват отсъствие IIа значима
дермаJIIIа абсорбциЯ, очаква се, че солите на
EDTA в козметичните продукти не представJUIват
здравеII риск, заIцото се свързват
с кtlлциrl с което комбиrпараното
действие е по-малко от
адитивноТо, ПрИ оцеЕката за безопасЕост
на козметичЕи продукти с иЕхilIаторно
въздействие се
препоръtIва останалите компоЕеIIти
В съсшlва да бъдат в допустими концентрации.
С това ще се
елиминира опасността от системЕите
ефекти на солите па EDTA (IJT, 20 (Suppl.
2) 2002,2010 CIR
Compendium), Съдържанието на Еиц)озаN{ини
трябва да е под 50 ррЬ (50 pglkg). Проду*."т
не е
класифицираЕ като кЕlIIцерогенен, мJдtlгенеЕ
и токсичеII зарепродукцияга (CMR) от
категории
1А, 1В и 2 по Регламент (ЕО) No 127212008.Безопасна
коЕцентрация на влагане в козметичЕи
l22з12009,

SODIUM HYALURONATE - INCI наименоваIIие.
IIАТриЕв хиАJIуронАт INCI
НаИМеIIОВаНИе' SODIUM HYALURONATE,
CAS М 9067 -32-7 .EINECS

Ns 2З2-687-0. Продуктът е
предн€LзЕачен за употреба в козметиката
като биологи.пrоактивен компоЕент. Хиа_пуронова
киселиЕа е вФкен структурен елемент
Еа кожата. ПредставJIява един от най-разпространените
мукопоjIиЗахариди, ЕзползвЕlНи въВ
фармацев"ичЕата и козметиtша индустрия. Тя поддържа
колагена и еластиЕа хидратирши
и е основен компоЕент на дълбокия слой на
човеIIIката кожа
дермат* Отговорна е за изгл€Dкдане на кожнаТа
повърхНост, поради способността си
да свързва и
ЗаДЪРЖа ГОЛеМИ КОЛИЧеСТВа ВОДНИ
МОЛеКУЛИ. ПОР4ДИ ВИСОКаТа си хидрофиJIIIост
способства за
поддържаЕе на ЕормалниlI водеЕ
ба-тrанс в кJIетките.
,ЩействарегенерираIцо и бактерицидно.
ПроизводитеJIят предстЕlвя спецификшlии
на суровината с крЕтерии за чистота и
контрол и
анЕrлизЕи сертификати, придргжЕващи
всяка достtlвяна партида. ТоксикологиIIIIа
информация: Не
е токсЕчен материал. Поглъщане:
LD 50 > 5000 mglkg. Може да причин й
диарияпри поглъщане.
Еа кожата: материалът не е
дра:}Еещ и сенсибилизиращ. Извършено е сравнително
"щразнене
изследвtl}Iе за оцеЕка на
дразнещи,I ефект върхУ кожата при зайци, третираIIи
в продьлжение на i4
дни с разтвори на цинков хиаJIуронат и натриев
хиалуронаТ. Полу-rените
резуJIтати от
макроскопските и хистопатологичЕите
изследвtlЕиrl дават осIIоваIIие
да се нtlпрЕlви закJIючението,
че не е наб,гподаван Дразнещ кожата
ефект при локаJIно приложеЕие Еа
разтвори от цинков
хиапуронат и натриев хиапуронат
върху IIовозелilцски зайци,,р"r"р*"
в продьлжение на 14 дни
с 300 mg/повърхЕосТ,
Дразнене
ойr.' слабо. При попадаIIе в оIIите да се изплакнат
обилно с
"u
вода, АкО драз}IеЕеТо
цродъJIЖzlва, да се потърси съдействието Еа лекар.
Не е наб.тподаваJI дразнещ
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ефект върху очната лигавиIIна мембршrа
на новозелiшдски зяйци, третираЕи с
цинков хи.луронат
и нац)иев хиаirуроЕат в доза 0,1 мл в

цродьjDкение на 14 дни. NOAEL ( Reptroductive &
Developmental Toxicity) 50 mg/kg/day . (Iпvestigatioп
апd research оп the safety assessmeпt oJ.existiпg
пatural additives - Health Sсiепсе Research
Report, 1ggб).. Няма ограЕичен цязаизползваIIе
на
продукта в козметиЧни продуКти спореД
Регламент (Ео) лЬ т22з/2009.Максимаrrна
коЕцеЕтрация
за влЕгане в козметични продуктЕ:
2 % l ClLCompendium 2Ol0/.

CARRAGEENAN- ЕапмеIIовtlние по INCI, CAS
Ns9000-07-1, EINECSЛLINCS Nэ2З2-524-2 (I)
карагенените или карuгеЕиIIите

са семейство от линейни сулфатир€lнЕ
полизахарид,I, които се
извличаТ от червени ядJIиви морски водорасли.
Те са широко използваЕи в хранително-вкусовата
промишле}Iост, за техIIите желирапIи,
сгъстяватци и стаб-илизиращЕ a"йa""ч.
основното им
приложение е в млечните и меснито продукти,
поради силното им свързване с хранитеJIните
протеиЕи, Има три основIIи
разновидности Еа карЕге}Iан, които се
различават по степента на
сулфатиране, Желатините екстракти
от морските водорасли Chondrus crispus (ирландски
мъх) се
Езползват като хранителни
добавки о, a,р"Ъ*пзитолIIо петн4десети век. Карагенанът
е
r
€
лтернатива
на желатина.
ТоксикологиtIна информация
ИнформацЕя за токсикологиtIIIите ефекти
Остра токсичност
!D50 Орален - ГIлъх -> 5000 mg / kg (Карагенан)
LD50 Dermal - Заек -> 2000
-g7 KgiRupb."*f'
Корозия / дразнене на кожата
Кожа - заек (Карагенан) Резултат:
Без дlазнеЕе на кожата
Сериозно увреждане
о*r"" / шlазпене Еа оtIите
"u Резул"uri
о.па - Заек (Карагенан)
Б". дразЕеIrе на отIите
Респираторна или кожна сенсиби.тплзшIия
Нлrла даЕIrи (Саrrаgеепап)
Мугагенност на зародишЕите кJIетки
Ffuма даЕни (Саrrаgеепаф

КаrцерогенЕост
Този продукт е или съдьржа компонеЕт,
който не може да бъде класифицирап
по своята
класификация (Carageenan)
(Карагенан)

IARC: 2В - Група 2В: Вероятно канцерогеЕЕи
за хората (Карагенап)

i-;I'"Ж-i:

Не МОЖе Да Се КJIаСИфИЦИРа по отношеЕие
на каЕцерогеЕността му за хората

2В - Група 2В: ВероЯтно каIrцерогенна
за хората (Карагеншr)
МОЖе Да Се *ОйфИЦИра по отношение
на канцерогенността

i-"I'#rir;He

му за хората

i-;i:I*lrir;He

може да со кJIасифицира по отношеЕие
на каЕцерогенността му за хората

IARC: 2В - Група 2В: ВероятIIо кЕlIIцерогенни
за хората (Карагенан)

1В: Вероятпо
канцерогеЕна за хората (Карагенаrr)
МОЖе Да Се КJIаСИфицира по отЕошение
на каЕцерогеЕността му за хората
РепродуктивIIа токсичност }Iяма
дапЕи (Саrrаgеепап)
специфичтrа токсичЕост за
целевите органи - еднократна експозициrI
Няма данЕи (Саrrаgеепап)
СпецифиЧна токсичност за
целовите органи - многократна
експозициlI Няма даЕни
-^-r*^
опасносТ от аспцраЦия Няма
лапнИ (СЬаg".rrйj
.ЩОПълнителна информация RTECS : FI0700000

?В:Груп1

idЖ)He
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.ЩоколкотО Еи е извеСтно, химичЕите, физичните и токсикологЕчЕЕте свойства
не са били щателно
проrIеЕ. (Карагеншr)
Екологична информация
Токсичност Няма даЕнLI
Устойчивост и р€вцрадимост Нпла данЕи
Биоакумулирilц потенциал tLяма даЕни
Подвижност в поtIвата FIяма данни (Carrageenan)
Резултати от оценката на РВТ и vPvB
рвт / vРvВ оцеЕката IIе е HaJIиtIH4 тъй като не се изисква / не се провежда
оценка Еа химическата

безопасност
Други неблагоприrIтни ефекти tIяпла данни

CERATONIA SILIQUA GUM- наименоваIIие по INCI, CAS
EINECSлLINCS ль232-54 1 5 l 284-6з4-5

}lb900 0,40-2

l

8496I-45-5,

_

смJIяното семе от зрели плодове на Ceratonia siliqua
L. фожков), Leguminosae

ТоксикологиIIIIа информация
Информшдия за токсикологицIите ефекти

Остра токсиtIност

LD50 орtшно - плъх - 13 000 mg / kg
Вдишване: Няп,rа Еапични дЕlIIни
Кожен: Няпла наличЕи д€lнни
Корозия / дlазнене Еа кожата IIяма данни
сериозно увреждане Еа очите / дразнене Еа очите Няма
данни
респираторЕа иJIи кожЕа сенсибилизация Няма
дашш
МрагеннОст на зародишните кJIетки Няпла

даЕIIи
КаrrцерогенIIост t{яма дilIни
IARC: НитО един комПоIIеЕТ IIа този продукт, който
присъства Еа нива, по-големи или
равIIи на
O,|Yo,IIe е идентифициран като вероятеII, възможен
или потвърден канцероген за човека от IдRС.
ACGIH: НитО едиII компоЕеIIт на този
цродукт, който присъства на нива, по-големи или равни на
0,1Yo, Не е идеЕтифициран като канцероген
иJIи потенциаJIен канцероген от дСGIН.
NTP: НитО един комПонеЕТ IIа тозИ продукт, присъстващ
на нива, по-големи или равни на 0,1%о, не
като
известен
или
очаквЕlн
канцероген
1199нтиФицирЕш
от NTP.
OSHA: НитО едиЕ комПоненТ на тозИ продукт, прЕсъстваIII
на нива9 по-големИ или рtlвци на 0,1Оlо,
не е идеЕтифиlцран като кtlнцероген иJIи
потеЕциален к{шцерогеII от OSHA.
Репродуктивна токсиtIност НяrлЪ
даЕни
Специфи*Iа токсиtIност за целевите органи еднократIIа експозшIия Нпла данни
СпецифиЧна токсиtIНост за целевите оргаЕи многократна експозиция Няма дilши
Опасност от аспирация Hm,ra данни
Допълнитеmrа информшlия RTECS: Не е наличен
Екологишrа информшдия
Токсичност Няrrла данЕи
Устойчивост и разцрад{мост FIяма
даЕни
Биоакумулиращ потеЕциtlл Няма
данни
Подвижност в почвата Няпла д**"
Резултати от оцеЕката на РВТ и vPvB
рвт / vpvB оцецката не е наличЕа, тъй като не се
изисква / не се провежда оценка на химическата
безопасност
Дрги неблагоприrIтни ефекти НяIrла даЕни
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Evercool SkinTM

MENTHYL РСА, LACTAMIDE МЕА, MENTHANE CARBOXAMIDE
ETHYLPYRIDINE- INCI
CAS

НаИМеНОВаIIИе,

ЛЬ64519-44-4l 68127-22,0;5422-З4-4;847565-09-7; EINECS
J\ъ264_9з5_8 / 268_
568-4; 226-546-1y
Menthyl РСА (and) Lactamide мЕА (and) Menthane
Carboxamide Ethylpyridine
Evercool SHn тМ свързва охлаждаЦи характеРистики.
Тази нова о-йчща течност е избрана в
над 700 молекули, тествЕlни върху кожЕи
рецептори на TRPM8 за усещане за охлаждшrе и е з0
пъти по-МоЩна от меIIтола. оптимаrrната
дъJIгОтрайна охлаждатца смес.
ТоксикологиtIна

информация
ия затоксикологиtIните
токсиtIност

Информац
Остра

Остра
Остра
Остра
Остра

ефекти

ораJIIIа ToKcиtIIIocT: FIяма налични
дtlнни за сап{ия продукт.
инхалационна токсичност: НямадшIЕи за сапdия
продукт.

дермtшЕа токсичIIоСт: FIяма наличнИ даJIни за сап{ия продукт.
токсичноСт.(другиЛътища) на 4дд{инИстрадията):
Ням;
дtlнЕи за сапdиrl продукт.
кожа корозия / irritationskin
"Ь"""
Няма
раздразЕение:
наJIични данни
за сап{ия продукт.
Сериозно увреждаЕе
o*n b /.фазнене на отIите
"u
.Щразнене на очите: FIяпла
данни .ъ
продукт.
"*rР_еспираторЕа иJIи кожна сенсибилизация
чувствитеrпrост: Няма данни за сап{ия продукт.
Мутагенност Еа зародишните кJIетки
Мугагенност Еа зародишЕите кJIетки: Няrrла
данЕи за саNII.я продукт.
Канцерогенност
Каrrцерогенност: Нлrла ЕаJIитIни
дtlнЕи за сапdиrl пРоДукт.
Репродуктивна токсичност
Репродуктивна токсичЕост: ЕIлrла
даЕни за сап,fия продукт.
орган".IIIи токсиtIни вещества - Единичнu
_Целеви
*a.rоa"ц*
Щелеви оргаЕи!ши системи
ТоксиканТ - Едини.пrа експозиЦия: Няма
налични дЕlЕIIи за сап{иrI
целеви оргtlниtIIIи токсиtIни вещества - повтаряща се експозиция цродrкт,
I_{елеви оргаЕични системи
ТоксиканТ - повтарЯ се експозИция: Няrла
налIдIЕИ д€lнЕи за сапdия
цродукт.
Опасност от аспирация
АспиращИошIа токсИtIност: Ншладанни
за саN,fия продукт.
ФототоксиtIността
ФототоксиtIност: Няма даЕни за сап,lия
проДукт.
.Щопълнителна информацЕrI: Еяма данЕи
Екологи.пrа информация
токси.пrост
Токси.плост за рибата: rr IMa
данни
Токсицrост за дафния и
други водrи безгръбначни: rr IMa даЕЕи
Токсичrrост за водорасли: тl IMa
дшIЕи
Токсичност за бшстериите: rl IMa
данни
Токси.пrоСт за риба (хронична
Токсичност за дафния и
"о*.йо.т): няма данни
други водни О..ЙО""й СiроничЕа токсиtIност): няма
данни
Остра водIrа токсичност: Еяма
даЕ}Iи
Хронична водЕа токсичност: rr IMa
данЕи
.Щаrтни за токсичност върху поtIвата: няма
данЕи
Други оргаЕизми, свързtlни с окоJIната среда: шIма
данЕи
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Устой.цлвост и разцрадIмост
Биоразградимост: Еяма данни
Биоакумулиря тц потенциап
БиоакумулираЕе : Еяма даЕIIи
Подвижност в почвата
Подвижност: Еяма данни
р_азпрелеление сред отделенпя за околIIата среда : няма
даЕни
,Щопълнителни съвети
Екологичrrа оъдба и пътища: Hrtмa данни
Физико-химичен: rr IMa данни възможност да бъде сменен
Резуrrгати от оценката на РВТ и vPvB
Това вещество / смес Ее съдърха компоненти, които се стIитат за
устой.п,rви,
биоаrсумулиращ и токсичен (рвт), или много
устойwrв и много биоакумулиРащ (vPvB) при нива
на 0,1Ой или по-висока.
Друг" неблагоприятни ефекти
БиохrпличеЕ кислородТърсене (БПК): няма
данни
Разтворен оргаЕичен въглерод (DOC): няма
даЕни
ТърсенетО на химически кислород (COD): нямаданни
Адсорбирано органично свърз{lно хаJIогени (АОХ): шIма
данни
,Щопълнителни екологиЕIни информация : Еяма данни

SibXP Complex

LARIX SIBIRICA NEEDLE EXTRACT, ABIES SIBIRICA NEEDLE EXTRACT

-

INCI

нЕмменовЕшие, Не е предназначен за лична и битова
употреба. Екстракт от борови иглички
сибирски дървета и мура. Възстановява кJIетъчната структура
оптимизират работата на всички

органи и системи

Състав на екстракта:
Хими.пrи вещества
ДNСI наименование/
Вода
Абl-trý БrЕlruUА NEBDLE

EXTRACT

LARIX SIBIRICA NEEDLE
EXTRACT

CAS

EINECS Ns

Концентрацuя,Yо

77з2-18-5

2з|-]9I-2

90

91697-89-1

294-35I-9

5.0

Jф

5.0

Няма данЕИ за остра токсичЕост, за кожно
д}азЕещо и очно др{внещо действие, за мутагеЕен,
канцерогенен ефект и токсиtIност за
репродукцията. При нормЕUIЕи условия не се очакват вредни
въздействИя върхУ кожата и при поглъщчlне. FIяма
литературни данни за странични ефекти и
KoHTtlKTHa сенсибилИзациЯ при JIицц изложени
на действието IIа продукти, съдържатци екстракта.
Няп,rа данЕи за фотосенсибилизация- ЕкотокситIност:
не са провеждаЕи изIIитЕlЕия, поради което с
преваIIтивIIа цел се препоръtIва
да се избягва попадане в канализацията и зап{ърсяване на
водоемите, Няма биоакумулация. Няма сьстЕlвки
с гранични стойности на химитIни агонти при
работа по .ЩирекТива 98/ 24lEEC. Материапът Ее е класифициран като
каЕцерогенен, м)дtlгенен и
токсичен за репроДУкцията (CMR) оТ каТеГории
1А, 1В ;2 no Р..олпент @Ь) ха t2lilz008. не
се класифицира като опасен съгласIIо Нuрйu.ч
рЬдч и HatIиHa на класифицираЕе, опЕжоване и
етикетцране на химиЕIни вещества и смеси (въведена
с ПМС М 182, .ЩВ бр. 68/2010 г),
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19 December 200б, 1-117
sccp use of the threshold of toxicological сопсеrп (ттс) аррrоасh for the safety assessment of chemical
substances. SCCP/I 1 71108, 2008, 1-147
Schnuch, А., W. Uter, J. Gever, Н. Lessmann, P.J. Frоsоh Sensitization to 26 fragrances to Ье labeled to сurrепt
Еurореап regulation. Results of the IVDK and rечiеw of the literature. Contact Dermatitis 2007, 57(1), 1-10
Spielmann, Н. Animal use in the safety evaluation of chemicals: Harmonization and emerging needs. ILAR
Journal Online V 43, Supplement 2002, 1 - 10
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Dепmагk (1985 - 2008). Contact Dermatitis, 2010,62(2\ 102-108
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Информационни листове за безопасност (sDs), Анапrизни свидетелства, .щекларации за безопасност на
съставките.

о Физико-химиtIни

о
о

и микробиологични спеrцlфшоlцш.r на съставките.
Физико-химиtIна спецификация и микробиологЕtIна специфlжация на прод/кта.
Щешарации за безопасност от производкгелите на материаJIи за опаковките.

При промяна на състава, влагане на нови съставки или доказани нежелани ефекти сред потребителите ще
се извърши нова оценка за безопасността на Т8 ОМО DEUS 30
пеw Sеrчm; Се

лпце,30ml.

Оценител на безопасността:
оцЕl-|итЕл

l
на безопасността на козметнчните
по Регламент (ЕО) М ?23l 200!
1

Инж. химик Нели l\{apKo

Маг. Фармацевтичен менид)fi м
латаi

Q|.0b fДШ,Д"."*'

С.ЩО Токспкология, СУ"Св. Климент
С,ЩО Фитотерапия, МУ гр. Варна

Охрпдски"

CertificateJlbsAC 002/24.02.20 1 7/Cosmetica Italia
Сертпфикат 24-25.10.2012l UNIPRO Italy;
Сертификат 13.12.20t2l UNIPRO Italy;
Сертификат 20.03.2013/ UNIPRO Italy;

Сертификат 15.05.2013/ UNIPRO ltaly.
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J',lb 9 за качествоЮ на водатЦ предназнаЧена за гпrгеfoiо - битови
цели (Щ бр.30/200l г)
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ПРИ СrryчаЙно rrопадане в otlиTe може да предизвика Mextlниtlнo ш)азнене. ,Ща се изплакне обилно с
вода. Ако д)азненото цродължава да се потърси медицинска шомощ.
.Ща се па:}и от.достъп на малки деца, поради риск от Еепредвидима употреба (поглъщане и
попqдане в о.пате).

нпла данни за неблагоприятни ефекти върху здравето на потребителите слод пускано на

козметичния IIродукт на пшара.
Продуктът не е изследван на опитни животни, но някои от съставките му са изпитвЕlни на опЕтни
животни цреди 2004 г.
Фирмената политика" физико-химичните и микробиологичвите спецификации, токсикопогичната

характеристика на съставките и на козметитшиrI продукт, експозицията, Oпtlковките и
етикетирането гарантцрат отсъствие Еа нежелаrrи ефекти при нормално използване според
неговото цредназначение и предвид{мия начин на употреба.
при промяна на състава, влагане Еа нови компоноЕти иJIи доказаЕи неблагоприятни ефекти сред
потребитеJIите, ще се извърши нова оценка за безопасността на Т8 омо DEUS 30 SECONDS

Renew Sеrum; Серум за лице,30ml.

II. Предупреrrсдения и указания за употреба върхч етикета
Етпкетът трябва да отговаря на изискванията на
г. отIIосно козметитIните продукти.

т.|,2 и

5 от чп. 19

на

Реглаrrлент

(Ео) |22з12оо9

III. обосновка
оценката за безопасност е изготвена съгласно Насоки на sccs, 9-та Ревизия като са

tIредвид:

о

о

о
о
о

о
о
о

О

взети

ФизикОхимичните
Е микробиологичIIи характеристикЕ на суровините, опаковката и
козметиtIния продукт;
Отсъствие на примеси, или опасни вещества;
ТоксикологичниrI профил на суровиIIите и на козметиtIния продукт;
Нива на експозиция на продукта и на състtlвките;
При оценката на риска са взети предвид особеностите за експозициJ{та на козметичния
продукт при използване на метода Threshold Toxicological Сопсеrп (ТТС), препорътIваЕ от
SCCS (2008);
оценката за безопасност е съобразена с препоръките на Rogires и Pauwels (200S);
Взети са под внимчшIие ограничеЕията на IFRA /48ма поправка/;
ТоксикологичЕабазадшrни;

Публикации засходнипродукти

при промяrrа на съставц влагане на Еови съставки или доказани нежелани ефекти сред
поцrебителите ще се извърши нова оцепка за безопасЕостта на Т8 омо DEUS 30 SECONDS
Renew Sеrum; Серум за лице,30mI.

fv.правпи нормп
Регламекг (ЕС) No |22з12009 на Европейския парламеrrг и Съвета отноно
козметшIнкге продrкти. O.J.
2009 No

Lз42

ЗаконзхзяrцIтт&напотребителIfIе(Шбр.99/2005г,изм.доп.ДRбр.З0,51,53,59,105,108/2006г)
J,,l! 4 оТ З февруарИ 2015 г. за изискваниJIта към
използване на добавки в храните (
3 февруари 20 1 5г.),,Щиректива 9 5 /з 1 lЕс,,щиректива 89 / |97 lEC

|{_аqелба
l

Р.

бр.12 от

22

в момента на изготвяне Еа оценката за безопасност, не са цредоставени

дtш{ни и резултати от
проведеЕи кJмнични, дерматологични, или друг}I изследванIш Еа козметиtIниrI продукт.

чАсТ Б. Оценка на безопасността на козметичнпя продукт

I.

Обсъждане и заrqпючение

Т8 ОМО DEUS 30 SECONDS Renew Sеrum; Серум за лпце,30ml е обновявяIц, стягащ cepyjv{ _
концентрираЕ козмети.Iно средство, което хидратира, подхранвa стяга овапа на лицето. Предпазва
кожа от преизсУш€lване, съдейства за укрепвtlIIе и повишакше зятцитЕито
фу"*ц"" на епидермиса

срещУ вредните факторИ на oкoJmaTa среда, нЕlпdilJlява
размера и изглажда бръчките, забазя
на
старееIIе
EIa
кожата.
цроцесите
Ахтивните състчtвкЕ доприЕасят за зацита на кожата от
свободните радикали, нормализиршIе Еа хидро-липидния й балшrс, активираIIе на клетъчIIото
д}lшане, обмяна и регеЕерация на епидермиса. омекотяват, успокояват и заглаждат кожата.
цредназначен за възстановяване и поддържане на млqдежки вид и състояние на всеки тип кожа на
лицето, шията и деколтето, през всички сезони. Подходящ за ежедневна
употреба.
Може да се използва от хора, принадлежапIи към всички възрастови
|рупи, с изкJIючение на деца.
ПротивопОка:}нО е използвtшето мУ от деца и хора с индивиду€UIIIа непоЕосимост.
Преди употреба
да се направи тест за апоргиrI! Пазете очите! При поп4дане в очите да се изплакнат обилно с вода!

Начпн на упоцlеба:
1. По.пастване Еа кожата на Jтицето и пIията
2. Напесете с леки движеЕия върху кожата на лицето и шията

Съхранение: ,Щобре затвореII прЕ температура 5

светлиЕа.

- 25,с,

без да се излага на директна слънчева

кАТЕгоРия нА коЗМЕТиtIния ПРоЩУКТ:
кАтЕгоРия(срNР): Нпво1: Продукти за кожата; Нпво2: Козметични продукти за кожата;
ниво3: Пролуlсгп за гриiка за лпцетоl Разлпчнп от маска за лпце
Съдържа

компоненти,

които

традициоЕЕо

се използват

в тази категория

СЪДЪРЖа СЪСТ'ВКИ ОТ ГеНеТИЧНО МОДИфИЦИРШrИ ОРг€ш{изми,

козметиIIни

продукти.

Не

наЕоматериаJIи или животиIIски
продукти, Няшrа съставки, класифициршrи като канцерогени, мутЕгеЕи
токсични за
репродукцитга (CMR) от категории 1А, 1Ё и 2 по Regulation (ЕО) lft |272/200s.

и

Съставките на Т8 омо DEUS 30 SECONDS Renew Sеrum;
Серум за лпце,30ml са съвместими
и не се очаква комбинирtlно дразнещо
действие от адитивеII тип.

Възможни са в много редки сл)цаи алергични
реаIщии при лица, които имат коIIтактна
сенсибилизация с аIIтитела към състЕвки на консервант
апl пtмдЪг" ."ar**".
2L

хармонизирана по Регламент (Ео) }ф |272/2008 от 2011 г. ОграничениrI
за вл€гане в козметични
продукти съгласно Регламент (Ео) }lb 122з12009 Еяма.
-

IIАрФюМнА коМпозиция PARFUM рАRFUм ввм

5009642

Смес от IIатурални и синтетиIпIи парфюмни вещества.

Токсилогпчна шнформация

Този препарат не е подIЕгаЕ на токсиJIогично тестване, но е съчетаЕ
от материали с токсилогичЕи
библиографии. С оглед на затруднеЕията да се използват стандартни
техники на токсилогиIшо
оцеIIяване за предвиждане Еа потеЕцIrални
за
податливите
индивиди или за възникване на
рискове
цеочаквЕlни ситуации, препаратьт се счита и се
употребява като носещ опасности за човешкото
зд)аве и се изпоЛзва в съотВетствие със всиtIкИ възможЕи
цредпазни мерки.
Екологичпа иформация
ЕкотоксиЧност: Не са провеждани екотоксикологични изследвания.
С оглед на затруднениrIта да
се използват стандартни техники за екотоксикологично
оценявillе за предвиждаЕе на влиянието на
определеЕи методи на освобождаваIIе на веществото в
уязвими или локilлизирани части от
екосистемата, този препарат се приема и се
употребява като криещ потенциаJIIIи рискове за
околната среда, и се използва при съб.тподазшrе на всиtIки възможни
цредпа:lни мерки.
Устойчивост и разград{мост: Не са провеждtши изследвЕшиlI.
ПродуктъТ не е кJIасИфицираН като канцерогеЕеII' мутагенеII
и токсичеII за репродукцията (CMR)
от категории 1А, IB п2 по Реглаrrцент (ЕО) мо tzjztZ008. Съгласно.Щиректиьа
15/ 2оозlЕЕС и
РеглаlленТ |22зl 2009 се изисква отбелязваЛrе в състаВа
по INCI върху
на крайния продукт
на съставКите на композицИята, предСтавJIяващИ коЕтtктни
"r"*.ru при концентрациrI
сенсибилизатори
в
готови,l продукт
0\% (в продукти с отмивtlIIе ) и 0, 001% ( в продуктй беiотмиваrrе).'
"ч.0,парфюмнrсrс"а"*"
В конкреТния слуrаЙ
с алергизиратцо действие, които трябва да бъдат
отбелязани върху етикета на крайния продукт (продукт
без отмиване), базираrrо на тяхната
концеЕграциrI няма.

т8

омо DEUS

30 SECONDS Renerv Sеrчm; Серум за лице,30ml не е
изследван на опитни
животни, Ео Еякои от съставките му са изпитваIIи на оIIитIIи
кивотни предr 2004 г.
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