
ДЕКJIАРАЦИЯ ЗА ОЦЕНКА ЗА БЕЗОIIАСНОСТ
Отговорно лице за пускане на пазара на ЕС: "Вплави ЕУl'ЕООЩ, Адрес:

гр.Варна, ул. Д-р Анастасия Головипа.}l} 9, ет 2, ап.7, тел.+359894329110
Т8 ОМО DEUS 30 MINUTES Alginate mask Black rесочеr; Алгпнатна маска черна,
30g

КАТЕГОРИЯ(СРNР) : КАТЕГОРИЯ(СРNР): Ниво1 : Продукгп за кожата; Ниво2 :

Козметпчнп продукти за кожата; Нпво3: Маски за лице

ИЗГОТВЕНА ОТ: Нелп Христова Маркова 01.03.2020
СПЕЦИАЛНОСТ: Иrurсенер-хпмпк; Магистьр по Фармацевтичен мениджмънт

Оценката за безопасност е извьршена в еъответствпе с Регламент (ЕО) J\!
122З 12009 относно козметичнпте продукти.

ВЪЗ ОСнОва на наJIпчната информацпя за въздействпето върху здравето на
КОЗМеТПЧНПЯ ПРОЩrКТ Т8 ОМО DEUS 30 MINUTES Alginate mask Black rесочеr;
АЛГИНаТна маска черна,30g той се счпта за безопасен при усJIовпе, че се прплага
прп нормаJIпи и р:ulумно предвпдимп условия Еа употреба. Не съдържа съставкп
от генетпчно модпфпцирани органпзмп, наЕоматериаJIи пли животиЕски
ПРОДУКТП. Не Съдърrпв компоненти класифициранп като канцерогени, мутагеЕи п
ТОКСПчнП за репроryкцпята (CMR) от категории 1А, 1В п 2 по Регламент (ЕО) No
|27212008. Не е тесryван на опптнп жпвотни, но цякоп от съставкпте му са
изпитванп на опитци животни предп 2004 г.

оцепката на рпска се основава на фпзпко-trrмпчните и микробпологичните
спецпфиКациш, токспкоЛогпчнпте характерИстикП на козметЕчния продукт п
неговите съставки, предназначеппето, усповпята на употреба, експозицията,
опаковкПте, етикеТиранетО и вероятНостта от получаване на пежеJIанп ефекти
сред потребптыrите.

източницпте на даннп с.щоклад за оценката за безопасцост
козметичния продrкт са на разположение във "Вилави ЕУ'' ЕООЩ прп

на
поискване.
прп

на безопасността на хозlJетичн я:,j

по Регпамент (ЕО) Ш 122З/ ?" '

Инж. хиtмик Нели fЦaptl

уc.повпе, че настъпят промени в пнфо

Оценител по безопасност:

оцЕнитЕл

метичния продукт.

IIелп Христова Маркова, пер_химпк
,Щиплома: В-94 }l! 000 188/28.02. 1 994,
ТУ "Проф. ,Щ-р А. Златаров" гр. Бургас;
Магпстър Фармацевтпчен менидя(мънт
Длrтrлома: МУВ Ns 004078, Медrадr.rнски 5пlиверсrгет гр. Варна
Преминати квалифпкационRи курсове п обучения: Фитотерапия
У-цостоверение Jф 1 06-56 1 /28. 0з.20 1 6, Катедра по продкJIинична и кпиничца
фармакология, Медиципски универсIrтет гр.Варuа
Токспкология, Удостовереrше ЛЪ27569/ 08.07.2019, Факуrпег по химия и
фармация, СУ,, Св. Клшлеrтт Охрлцски..
Квалпфикацпи: Прплагане на РегламентЛ}122312009 ЕО
отцоснО козметпчппТе продуктл: Сертификат 24-25. |0.20l2l UNIPRO Italy;
Сертификат 1з.l2.20l2/ UNPRO ltaty; Сертификат 20.0з.20l3l UNIPRO Italy;
Сертификатl5.05.201З
оценител на безопасността на козметичните продукти:
Сеrtifi cate }l!SAC 002124.02.20 l7lCosmetica Italia
Адрес:гр, Варн4 ул. ,,Н. Корчев" NslOАь Тел. 0897890012
e-mail : neli.markova@abv.bg; gns.varna@gmail.com

Маг. фармацевтичен ыеllи
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ДОКЛАД ЗА БЕЗОIIАСНОСТ НА КОЗМЕТИtIЕН IIРОДУКТ

Отговорно лице за пускане на пазара па ЕС:
"ВплавП Еу" ЕоО.Щ, Адрес: гр.Варна, ул. Д-р Анастасия Головина.I\I 9, ет 2, ап.7

тел.+359894329110

Производител: ооО кЛаборатория ГС группк,г.Москва г.Зеленогр4д, ул.СтароаЕдреевская, Русия

т8 омО DEUS з0 MINUTES Alginate mask Black rесочеr; Алгинатна маска черна,30g

Страна на произход: Руспя

Предназначение. Категорпя.

кАтЕгоРия(срNР): Ниво1: Продукти за кожата; Ниво2: Козмети.пrи продукти за кожата;
Ниво3: Маски за лице

01.03.2020t
т8 омО DEUS 30 MINUTES Alginate mask Black rесочеr; Алгипатна м8ска черна,30g
професионаJIна козметика, създадена на базата на кафяви морски водорасли. Вси.ши тези
компоЕенти заедЕо правят формула за дълбоко третиране Еа кожата на лицето. Маската промахва
свободните радикttли и tlктивIIите и състtlвки помагат за възстановяване и обновяване на кожата и
ускоряват образуването на нови кJIетки, и помагат за забавяне на процеса Еа стареене на кожата.
маската прави кожата мека, еластична с блясък.

Подходящ за всички видове кожа. Може да се използва от хор4 принадлежапIи към всички
възрастовИ групи, с изкJIючение на деца. Противопоказно е използването му от деца и хора с
иIIд,IвидуалЕа непоносимост. Преди употреба да се направи тест за алергия! Пщете о.п,rте! При
попадане в очите да се изплакнат обилно с вода!

Начин на употреба:
1, 1 5 g Еа прах се разтваря в 50m1 вода със стайна температура (не по-висока от 20 градуса)
2. Разбъркайте маската до консистенция на гъста заквасена сметаЕа.
З. Да се нанесе слой с дебе"пина 2-Зmm.
4. След 30 минуги с едно движение отдоJry - нчгоре отсраЕете.

Съхранение: ,Щобре затворен при температура 5 - 25,с, без да се излага на директна слънчевасветлина.

кАТЕгоРия НА коЗМЕТиtIния ПРо[УКТ:

кАтЕгоРия(срNР): Ниво1: Продукти за кожата; Ниво2: Козметични продукти за кожата;НивоЗ: Маски за лице



INCI Name
Chemical Nаmе/

other пашеý
F'unction

Regulation
l22з12009

CAS No EINECS No Conten
о//о

AQUA Water Solvent ,1,1з2-18-5
2з|-,l91-2 70-80

Прахообразна смес

SOLUM DIATOMEAE silicon dioxide Abrasive
АЬsоrЬепt
Anticaking
Opacifuing

76з 1_86-9 2з1-545-4 5- 10

CALCIIJM SULFATE UаIс|чm sulphate (CI 7'l2З l ) Abrasive
Bulking
Opaciфing
pearlescent

7778_1 8-9 2з 1 _900_з 1-5

ALGIN sodium alginate, natrii alginas,
Дginic acid, sodium salt

Binding
Masking
Viscosiф Controlling

9005-з8-з / 5,7606-
04_9

0.1-1

TETRASODIUM
PYROPHOSPHATE

letrmodium P.yr.ophosphate is the
lnorganic salt tha1 сопfогms to йе
fогmчl4 sodium pyrophosphate

Anticaking
Buffering

Chelating
Oral саrе

,l722-88-5
2з1-767-1 0.1 _1

GALACTOARABINAN ualactoarabinan Film Fогmiпg 9036-66-2 232_910-0 0.1_1SODIUMASCORBATE sodium ascorbate Antioxidant lз4-0з-2 205-126_1 l o.t-tAMYI-ODEXTRIN AmylodeкIin АЬsоrЬепt
BulHng

9005_84-9 2з2-6864 0.1 -1

AQUA Water Solvent 77з2-18-5 2з1-791-2GLYCERINE 0.1_1
glyccrol ; glycerolum 

;

Glycerol
Denaturant
Hair conditioning
Humectmt
Oral саrе
Реrfumiпg
Skin protecting
Viscosiф controlling

56-8 1 -5 200-289_5 0.1-1

AMINO-GLYCO KVIAR

AQU4
GLYCERINE,
HYDROLYZEDROE,
GLYCOSAMINOGLYCANS,
GLYCoGEN

Water,
glycerol; glycerolum;
Glycerol;
Eggs, fish, hydrolyzed;
Mucopolysaccharides,
glycosaminoglycans, chondroitin
suIfate-deгmatаll sulfate-contg., skin;
Glycogen

Solvent;
Denaturant
Наir conditioning
Humcctant
оrаl саrе
Реrfumiпg
Skin protecting
Viscosiф controlling;
ýkin Conditioning;
]mollient
rilm Forming
ikin Conditioning;
{umectant
ikin conditioning

7'7З2-18-5;
56-8l -5;
Z27025-З2-З;
)4945-04-7.,
)005_79-2

2З1,-79I-2:
200-289-5:

305-682-6;
2з2-68з-е

0.1 _1

CARBONBLACK uаrооп б!асk ts а colorant composed
offinely divided particles of
elemental carbon obtained Ьу the
lncomplete combustion of
hуdrосаrЬопs. С1 7'l 266 is а соlоrапt
composed of fiпеlу divided particles
ofelemenН саrЬоп obtained Ьу the
incomplote combustion of
hydrocarbons.

cosmetic coloranl 1ззз-864 2 1 5-609_9 0.1_1

FulXP Complex
STONE EXTRACT

stone Extract is the ехtгасt ofstone
Porvdcr Skinconditioning

Skin Conditioning



INCI Nаmе
CAS м

Фпзикьхпмпчнх характеристпшl

AQUA 77з2-18-5 Изпогзва оэ пречистена водц кояю отювФя на изискванията на Ph Вчr
5. омекотената е водаrа с ниско мпнерщIно сьдьDжанио.SOLUMDИTOMEAE 7бз 1_8б_9 Изсушсн прах.
IIвяr бял
Мшрис потп.r без мирис.
Разгворимост Неразтъорим във вода
опrосrrrелна пгьтrrо q 2.6 - 2.'1CALCUM SULFATE 7778-18-9 Форма на външен вид: прах
Щвят: божов
Мирис без мирис
Огносrrыlна пьтrост 2,960 g / сm3
Расгвооимоствъв вола2_4 р / l mи 20 о с _ оигр lný

ALGIN 9005-з8_з /
5760б-04-9

Фttзическо съсIояние и външен вIц: твърдо. (Прахообразно твърдо
вещесгво,)
Мирис: Без мирис.
Вкус: Без вкус.
Молекулярно тогло: Няма на разположение.
Щвгг: бял до по.rпr бял
рН (1% разгвор / вода): Няма на разположение.
Разгворимосг:

TETRASODIUM PYROPHOSPHATE ,7,722-88-5
щrзическО състояние и външен вtц: Твърдо вещество. (rgистален
прах.) Мприс: Без мирис.
Rnrn' q--o-o_ /Пд-л\ irл-_.-,

GALACTOARABINAN 90з6-66а чизичсqк() състояние: прах
Щвгг: бял до бежев
Мирис: rима съобщения
рН: Няма на разположение
Раgгворимоsг във вода: раfiворпм в сIудена водаSODIUMASCORBATE 1з4-0з-2 цвят: ьял до )IсьJIт€нш€в. Форма: Твърди криста.llи или прах. Мприс:
леко приятна мирltзма" Ратгворимосг: Свободно разтворим във вода
трудrо разгворим в еганол (967о), пракmчески неразтворим в
мегилеIflшорид, РН gюйцост: 7.0-8.0 (във вода)

9005_84-9

77з2-18-5

Фrrзическо съсюяние: твърдо
Външен вид: Твърд. Аморфен прах.
Щвгг: Бял
Мирис: Без мирис
рН:4 -7,5 Р%)
оmосrrелна плътrосг: 1.5
Специфична гравпгаця / п.lьтност: 1500 kg / mЗ
Молекулна маса: 162. 14 g / mol
Разгворимост: yliopeнo разворим във вода. Веществото потьва във
вода-
Вола: 5 g/ l00ml (90. С)
Log Porv: Ьца наJIични данниAQUA
изпоJЕва се пречистýна вод4 кояю огюваря на lвискваниJlта на Ph Eur

GLYCERINE 56-81-5 l,Z,J_пропантрпол известцо още каю 1,2,3-триоксипропан
(носюсн(оН)_сн2он), което представJпва цивалентвн алифатен
алкохол Физическо съсtOяние Течносг
I]вят Безцвеген

рН 5,5-8
Точка на топене 20,0"С
Точканакипене 182,0"С
Гlламна температура 1 60,0"С
Температура на самозапаlrване З70,0ОС
,Щолна екстшозивна гршrица 0,9% (об)
Пльпrосг 1,25 грlмл
разтворимост във вода разгворимAMINO-GLYCO KVIAR

AQUд
GLYCBRINE,
HYDROLYZED ROE,

7732-18-5;
56-8 1-5;
227025-З2-З;
94945-04-7

Мирис: Харакrерен
I_{вrг (и): Бледо кех.гrибар

рН-gюйност: 6,0 -7,0



GLYCOSAMINOGLYCANS,
GLYCoGEN

9005_79-2 Качесгвена разтворпrосг (разгворrrел: Вода) Разтворим

GLYCoGEN 9005-79-2 Физическо сьстоrние: tpaJ(
I_|вят: бял
Мирис: rяма съобщеrпя
рН: Flяма на разпоJIоженио
Разтворимосг във вода: Няма на разположение
Молекудно тегло: I'1 6.07З'|

CARBONBLACK 13зз-8б-4 /
7440-44-0

Външен вид прФ( иJIи Фшrули; I_[вяг чорен; Мирис без мирис; Не се
приJIага rФаг на мирIrзма- Ратгворимосг (във вода) Неразгворим;
Сюtfuосг на рН: (ASTM 15 12)> 7 [50 s / l вола б8 . F (20 " С)l

FulXP Complex
STONE EXTRACT

Физическо сьсюяние и външен вид: Течност.
Мирис:Без мирис. Молекулярно тегло: FIяма на разположение.
Щвгт: БезIвеrен до оветложыrт

PARFUM JAGO твм 4009з96 кафява ло бледотсыrга вискозна точност с харакrcрен флоршrен Фомат
ппьтносг при 20ос, d2020 : 1,010 - 1,030 g/cm3 , шlдекс на рефракl+.rя:
1,4420 -1,4480; плап,rнатемпераrура: >61 оС (closed счр).

Съгласно предоставеЕата информация Т8 омб пBUs зо MINUTES Дlgiпаtе mask Black
rесоvеr; АлгинатНа маска черна,30g е произведен по технологиятц обявена в Досието на
козметичнИ,I продmт, при спазване принципите на добрата производствена практика в козметичното
производство ( БДС ISO 22716:2008 ).

Спецификациите на цродукта
стабилностга му в рамките на

са съобразени с изискваниrIта за качество и осиryряват
минимаJIния срок на трайност от 24 месеца след датата на

производство цри спазване условиrIта на съхрttнение. За лабораторния контрол се
използват стандартизцрани, ваJIидцрани и ваJIидни методи.
Показателите за конц)ол, вкпючшгелно тези за опредеJIяне на тежки мgтЕlJIи, гарантират
качеството и безопасността на козметичниrI продукт.

подробности за проведецIrге изпитваниrI и резултатите от тях трябва да са на
разположение във фирма "Вилави Еу,, ЕооД при поискване.
Т8 ОМО DEUS З0 MINUTES Alginate mask Black rесочеr; Алгинатна маска черна, зOg е
цроизведен по технологиfiта, обявена в Досието на козметичниlI продукт при спазванепринципите на добрата производствена практика в козметичното производство (БДС ISo

}Ё НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПОКАЗАТЕЛЯ И ЕДЦIИIIА

НА ВЕЛИtIИНАТА

НОРМИРАНЕ НА
ПОКАЗАТЕЛЯ

мЕтодI зА
ОIIРЕДЕЛЯНЕ

illt1-а;Р.._1?}Ц..!},lllЦIЕjrЛlН.Ё_*ý_Е,Р,,Ш {MlДlф:!!.+Y:#ii:!!:Y l ii!:lili{::j:ri,#,,+liiil
1.1 външен вид Еднородна прахообразна маса БС-I-01, Част 1, т.4.2.

1.2 LIвят по еталон- Сив БС-I-01, Част l, т.4,2.l.J Мирис По еталон - специфичен на ПК Бс-I-01, Част 1, т.4.2.
lт}Щё#оi:.?:

]xiiiffпf,r:aiii2.1 Iермостабипност
0 повече от 3 месеца,

температура (+20"С)
0 при ниска температура (4"С)
0 след б седмици приповишена
темперацфа (+40"С)

добра, не се разслоява при
условията на изпIлтването

Фирмена методика

2.2 Съдържание на тежки метаJIи,
_*g&e

Не се догцlскат Атомно абсорбционна
спектрометрия /ААС/



22716:2008) и в съответствие с изиокванията за качество във фирмата - производител на
продукта.
спецификациите на продукта са съобразени с изискваIIията за качество и осигуряват
стабилността му в рамките на миЕимапния срок на трайност 24 месеца след датата на
производство при спазване условиrIта на съхранение. За лабораторния коЕтрол се
използват стандартизирани, вапидираЕи и валидни методи.
ПоказатеЛите за коIцрол, вкJIючително тези за опредеJUIне на тежки метаJIи, гарантират
качеството и безопасността на козметичниrI продукт.

3. Счровипи
суровинlа:ге са щ)оизведени в съответствие с изискванията за отсъствие на технически
замърсявЕlния и микробиологична чистота за влагане в козметични цродукти. Физико-
химичните й микробиологиtIните спецификации на съставките, както и методите за
опредеJuIне на показателите им за коЕтрол трябва да се съхраЕuIват в rщосието на продукта и
да се предоставят при поисквtlне. ИнформациrIта гарантира качествениrI коЕгрол при
производството на всяка партида. ПроизводитеJUIт е задължен да поддържа "Класификатор
за суровини и материаJIи" с ИнформациоЕните листове за безопасност и днализните
сертификати, предоставени от производителите на суровините, които съдържат цраницитена замърсяв€lнията, декJIарации за безопасност и допълнителна информация за опасносттаза зд)аветО И за околната среда. Резултатrге от входящия, текущия и изходящиrI
производствен коЕц)ол трябва да се съхрашIват от производитеJIя и да могат да бъдат
предоставени при поискване.

4. Стабилност
стабилността на козметиIIни;I продукт е оцределена
продукт и на базата на нац)упания опит от наблюдениrI
условия.

чрез наблюдение на конкретния
на анаJIогични продукти в реilIни

в хода на разработката на продукта са извършвани тестове чрез методи за ускореностареене / вж т. | _ 2.6l. Изпи:ганията 3а стабилност не са покtваJIи откJIонени;I в
характеристиките на щрайния цродукг. Протоколите от изпитilниrlта са разполагаеми в
"Вплави ЕУ'' ЕООД при поискване.
Протоколите от изпитанията са рвполагаеми в производитеJIя при поискване.
Имаlки предвид даJIните от тестовете за стабил"о"r, определеният минимален срок на трайност е
24 месеца от датата на производство.
стабилността на козметиtIниJt продукт се гарантира и от условиrIта за съхранение.
опаковките трябва се съхрашIват в закрити и сухи скJIадови помещениrI при температура
от 5О до 25ОС, без пряка слънIIева светлина и даJIеч от тоIUIинни източници.
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Веществата и смесите, които саизползвЕlни като си)овиIIи за производството Еа този козметичеЕ продукт, са произведени всъответстВие с изискваЕшIта за микробиоломцIа чистота за влагаЕе в козметични продукти.МикробиОлогицlитО стандарти за суровините са упоменати в ЕасоIIватците бележки наРЪКОВОДСТВОТО На SсCS, 9-ТЪ ИЗДаН"", 
" 

uo"ro са описаЕи стаЕдартите за подбор Еа суровини запроизводство на козметитIни продукти.
Естеството и поJгrIЕването на нrIкои съставкI.1могат да повJIия,Iт на микробиологичнитехарtжтерисТики, пеобходими За иДентифицирането й. зu всяка "й;";;;" суровините,използВапи в крайния 

Т-qоДУкт трябва дu о"дъ" разполагаеми информациоЕЕи JIистове стехЕичесКи даЕни (TDSS) с посочване 
"а 

*"*робиологичrrите стаJцарти и аЕаJIизни свидетелствана суровиЕите с посОчвЕlllе на съответствие с микробиологичните стаJцарти. ПроизводитеJIят езадьлжен да поддържа "Класификатор за сл)овиIIи и материали" с ИнформациоЕIIите листове забезопасност, Информационни листове с техничес* дurr"" (TDSS) 
" 

ЁЫ".rите сертификати,предоставеIIи от производитоJIите Еа суровините, които съдържат |рtшиците Еамикробиологичните показатели IIа вещества и смеси използв€lЕи при производството ЕакозметичЕи,t продукт, МикробиологичЕите спецификации Еа съотавките, както и мотодите заопредеJIяЕе на пока(lатеJIите им за конц)ол трябва iu aa a"*pa' IBaT в.Щосието Еа продукта и да сепредоставяг при поискване, Резултатите от входящиrI, текущия и изходящиrI производственкоЕц)ол трябва да се съхраняват от производитеJIя и да могат да бъдат предоставеIIи припоискваIIе.

OJ гледна точка на м ж:gоJо качество)

,,Козлwеmuчнtl 
"р.ф"a" Мuкробuолоzuя

* Съzласно лýСС^S- 9-mа Ревuзuя
Микробиологични,Iт аналиЗ показва, че продуктът е в съответствие с изисквtlниr.та за безопасностпо отношение Еа микробиологичната чистота.

ЩUъст€tвките са произведени в съответствие с изискваниrIта за отсъствие на техниIIескизамърсявани,I и микробиопо."о"ч чистота за влагане в козметиIIни продукти.

*Общ брой мезофlлrlни аеробни и
QaжуJrтативни анаеробни

< l х 10' CFU за g 
"rrи 

mI БДС EN ISO 21Aq:ZOti
БДС EN ISO 16212:2017*Специфичrи мrффйз"й

Stap hyl о с ос 
"u, 

ou"b ur,
Р s еudоmопаs aerug iп os а,
Escherichia coli,

4u "" 
се отIсpиват в 1 g иilи l ml

ф ". се откриват в 1 g шlи 1 ml
Д" "" 

се откриват в 1 g или 1 mI
не се откриватв 1 g или 1 ml

БДС EN ISO 22718:201б
БДС EN ISO 21717:201б
БДС EN ISO 21l50:20lб

EN ISO 18416:2016



ПродуктъТ Ее е кJIасИфицираН като канцерогенен, муfагеIIеЕ Е ToKcшIeH за репродукцията (CMR)
от категории 1А, 1В и 2 по Регламент (ЕО) No 127212008. Не се класифицира като опасен
съгласно Наредба за реда и Еачина на класифициране, опаковаЕе и етикетиране на химичЕи
вещества и смеси (въведена с ПМС м 182, ДВ бр. 68/2010 г), хармонизираЕа по Реглаlrцент (ЕО) Лb
\27212008. Няма огрЕtЕичеЕия според Регламент (ЕО) Nэ l22зl2оOg.

GALACTOARABINAN -наЕмеIIоваIIие по INCI, CAS Nь9OЗ 6-66-2,EINECSлLINCS }lь2з2-910-0
естествен, мек и водоразтворим поJIизtlхарид, който trовишава стабилността Еа емулсиятц
наI\{аJIяВа трансепидермаJIната загуба на вода (TEWL) и осигурява контрол на влагата във форми.
функциоНален полизахарид, извлочен от лиственицат4 добита в Северна Дмерика,
Токсикологична ипформация
Информация за токсикологиIIIIите ефекти
Остра токсичност: LD 50:> 2000 mg / kg (оценена стойност)
Контакт с кожата: Изчислено много слабо д)азнещо
При контаrсг с очите: Изчислено леко дршнещо
Екологична информация
Токсичност Няпла данни
Устой.павост и ра:}град,Iмост
Няма наJIичЕи конкретIIи дtlнЕи
БиоакумулираIц потеIIциtlп
Ндла напичЕЕ коIlкретни данни
ПреносиМост в поtIВата Няма налични конкретни дtlнни
Резултати от оценката на РВТ и vPvP Не се отнася
Други неблагоприятни ефекти Няма данни

GLYCOGEN- INCI нмменование. CAS м9005_79-2, EINECS м232-68з-8
Гликогенът е мултира:}кJIонен поJIизахарид Еа гJIюкоза, който служи като форма на съхранение на
енергиrI при хора, животни, ьби.псrа и балоерии.
ТоксикологичIIа информаlдия
RTECS #: CAS # 9005-79-2: МС2700000
LD50 / LC50: RTECS: Няrrла на разположение.
Каrrцерогенност: D-Гликоген - Не е посочеЕ като канцерогеЕ от ACGIH, IARC, NTP или СД Рrор
65.

Дру.и: Вижте пълната информация в RTECS.
Екологиrпrа информация
не е налична

SODIUM ASCORBATE -наименование по INCI, CAS }lb134 -0з-2,EINECSлLINCS м205-126-1
НатриевиЯг аскорбаТ е едIа от редицаТа минералЕи соJIи на аскорбиновата кисеJIиЕа (витамин С).
като натриева сол на аскорбиновата кЕселина тя е известна като минерап аскорбат . Не е
доказано, че е по- биологищrо достъпна от която и да е друга форма "u-*"rлп"н 

С. Като
хранитеJIIIа добавка има Е номер Е301 и се използва като Ештиоксидант и реryлатор на
киселиЕността.
Токсикологична информация
Остра токситшост: LD50 11 900 mg / kg (орално, плъх)
LD50 8 000 mg / kg (орално, мишка)
LD50 518 mg / kg (i.v., мишка)
Локални ефекти:
Око: може да причини д)азнене
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TETRASODIUM PYROPHOSPHATE- INCI наименовЕлIIие, CAS }lЪ7722-88-5; EINECS }lь2з1-7б7-
1

Токсикологична информация
,Щанни за токсикологиrIта Пътища за попадtlне: вдишвЕlне. При погJIъщане.
Токсичност за животни: остра орална токсичност (LD50): зiооО мг / кг [плъхове].Хронични ефекти при човека: HrIMa. Други,о*a"r"" ефекти .rр" .,о"aпu,
опасни гIри вдишване. MaTrKo по-опасен в случай на при кожеII контакт (вещество, причиняващо
възпаJIение), за погJьщtше. Специапни Забележки.ч 

"bn""orocтTa 
върху животни: Няма на

рtr}положение, Специа-тrrrи Забележки по Хронишrи ефекти при човека: Може да цредизвиканежелаIIи репродукТивни ефекти въз основа IIа данЕите за животни.
специаrпrи Забележки върху Друг}I токсичЕи ефекти при човека:
остри Потенциални въздействия върху зшlаu"rъ, Кожа: Може да предизвика д)азнене на кожата.очи: МоЖе да предизвика дршнене Еа очите. Вдишваrrе: Може дu riр.дr.""оu
д)tвноне Еа дихателните пътища. Поглъщане: Може да предизвика д)аi}нене на храносмилателЕиятракт, ТоксиколОгичните свойства на това вещество }Ie са ЕIшъJIIIо изследвани.
Екологична иrrформация
Информация за окоJIната среда
Екотоксичтrост: Не е в налитIЕост. Бпк5 и ХГК: FIяма на рЕвположение, Продукти отбиоразграждането:
ВероятнО опаснИ краткосрОчЕи разпадни про.ryкти, не е вероятно. Въпреки това дългосрочни
разпадни продукти могаТ да възЕикнат. Токсичrrост на продуктите от биоразграждането: Самиятпродукт и неговите продукти при разграждаЕе не са токсицш.

ALGIN-INCI наимеповаIIие; CAS }lb9005-38-3 / 57606-04-9; EINECSлLINECS м
А.тrгrдrъТ е химиtIнО вещество, поJIучено от кафяви водорасJIи.
Токсикологична информаrдия
Път на влизане: Вдитпвднg. При поглъщане.
Токси,пrост за животни: Оотра ораJIна токсичЕост (LD50):> 5000 mg / kg [Плъх].Хронични ефекги върху *ора, Няма Еаразrrоложение.
Други токсиtIни ефекти rр" 

"ора, 
Леко опасен при контакт с кожата (Дразнещ), поглъщане,вдишваIIе.

специалrrи забележки относно токсичIIостта при животЕи: Ндла на разположение.Специашrи забележки отЕосIIо хроЕичЕите ефекти върху хората: Няма нара:}положение.специа-тпrи забележки за Други токсиtIни ефекти u"pry хората:
остри потенциаJши ефекти върху здравето: Кожа: Може да предизвика дразнене на кожата. очи:Може да предизвика д}азнене Еа оIIите. Вдишване: Може да притIини
д)азнеце на дихателIIЕте пътища. Нисък риск за обичаiiната иЕдустриttJIна маЕIипулация.Поглъщане: Може да предизвика стомЕlI,,Ео-ч)евно д)азЕеIIе с гадене,повръщане и диари'L FIисък риск за обичайната 

""ду""р"*на манипулациrI. Най-голяматаопасЕост от поглъщането на големи коJIичества е
тевIIа обструкцИя, ТоксикОлогичнитО свойства на това вещество IIе са Еапълно проуrеЕи.Екологична информация
Екотоксичност: Н.mла налични.
BOD5 и COD: Няма на раj}положеIlио.
Продукти на биоразграждане :

възможно е опасни краткосроtIни продукти Еа разграждането да не са вероятни. Може обаче давъзникЕат дьJIгосроtIIIи продукти Еа разграхдането.Токсичност Еа продук,""е oi Оиоразграждаrrе: Самият продукт и неговите tIродукти наразгрФкдаЕе Ее са токсичЕи.
Специшпrи забележки отЕосЕо цродуктиТе от биоразграждане: FIяrла Еарtrзположение.
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Желязо (Fе)
Маrrган (Mn)
Щинк (Zn)
Мед (Cu)

Токсикологична пнформация
информаlдпя за токсикологичнЕте ефекти.главна информациrI: Този продукт има ниска
токсичност. Само големи обеми могат да имат неблагоприrIтIIо въздействие върху човешкото
зд)аве.
инхаrrация: Праrът във високи концентрации може да раздразни дихателната система.
ПоглъщаНе: Не се очакваТ вредни ефекти в коJIичества които могат да бъдат погълнати слуrайно.
Контакт с кожата: ПродьлжитеJIIIият контакт може да приtмЕи сухота на кожата.
Визуален коIIтакт: Частицlrге в otиTe могат да цритмнrIт дра:}неЕе и ухtuпсвzurе.
Екологична пнформацпя
Екотоксичност. КомпонентIлте Еа продукта Ее са класифицирани като опасни за окоJIната среда.
Това обаче не изкJIютIва че големи иJIи чести разJIиви могат да имат вредно или вредIrо
въздействие върху околната среда.
токсичност
LC 50, 9б часа" риба mg / l> 1000
ЕС 50, 48 часа, Daphnia, mg / l> 1000
IC50, 'l2часа, водорасли, mg / l> 1000
Устой,п,Iвост и раз|радип{ост разграждане. Продуктът Ее е биоразградим.
Биоакрtулиращ потенци€rл. Продуктът IIе съдържа веществц за които се очаква да бъдат
биоакумулиращи. Мобилност в почвата, мобилност. Продуктът е нер€втворим във вода.
резултати от оценката на Рвт и vpvB: Не се класифицира като рвт7 vpvB по настоящите
критерии на Ес. Дрги неблагоприятни ефекти. Не е известно.

GLYсERIN, glycerol, 1,2,3-ТR[нYDRохYрRордNЕ сдS Ns 56-81-5 EINECS м 200_289_5.
Използва се катО хр[ектЕшТ и разтворител. ПроизводитеJIят представя спецификации на
суровината с критерии за rIиcToTa и конц)ол и аншIизЕи сертификати, црид)ужlзЯТЦи всяка
достtвяна партида. ТоксиколОгична информаЦия (SDS, 2013, Oberбsterreichische Biodiesel GmbH;
литературни данни): Остра орална токсичност: LD59 - 12600 mglkg за плъхове. Остра дермаJIна
токсиtIноСТ: LD56 >18700mg/kg за зайци. Остра инхалатоРна токсиtIност: LD56 - 570 mg/m, за
плъхове, FIяма кожно дразнещо действие при тестуване на бели зайци по метод на Draize, 9ECD.
При едноКратнО въвешдаIIе в очЕиrI сак Еа бели зайци на 0.1 ml не се устаIIовява ш)азнене на
о!шите тък€tни, метоД на OECD 405. Глицеринът не притежава сензибилизиратца активност и
токсичност за репродукциlIта. Тестът на Aimes ooin vitro" за муfагенЕа tlктивност е негативен. Не е
канцероген за хората. Не е листвilЕ като муtаген и карцероген в IARC, Ес, TLv, МдКи като
тератоген в ЕС, МАК.

Екотокси,пrост: LC56, риби >5000 mg /l / Метод ISo 7з462; ЕС50, водорасли: > 2900 mg /l; Ес50,
Pseudomonas Putida:> 10 000 mф.

ХроничнабактериаШrатоксичНост: LD5g> 100 mgЛIDIN38 4l2l. Леснобиоразгр4димпродукт.
БПК5 / ХIIК: 0,'l5 l 1,00 (g О2 l g). Няма биоакумулilIия.

не се класифицира като опасно химитIно вещество. Няма огрilrичениrl според Реглаrrлент (Ео) ]ф
|22з12009.
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Специфи,пrа токспчност за целевите оргаЕи - мЕогократЕа експозЕция Еяма даЕIIи
Опасност от аспирация rr IMa даЕни
,Щопълнителна информация
токсичност при многократни дози - ппьх - мъжки - Гавшс - Не се наблюдава ниво на
неблагоприятен ефект - 79 mgi kg - Ншi-ниско
набrподавано нивО на неблагоприятен ефект - 2З7 mg l kg
RTECS: WS6920000
,Щоколкото ни е известЕо, химиtIните, физи.шите и токсикологиЕIните свойства не са били щателно
IIроучени.
Екологична информация
токси.rrrост
Токси,птост за риба LC50 - Lepomis macrochirus - 2.980 mg / 1 - 96 h
Устой.пrвост и разградимост Еяма данни
БиоаlсумулираIц потенциtlл шIма даЕIIи
Подвижност в поIIвата Еяма даЕни
Резултати от оцеЕката на РВТ и vPvB
рвт / vpvB оценката не е налична, тъй като Ее се изисква / не се провежда оценка на химическата
безопасност

Други неблагоприrIтtIи ефекти шIма данЕи

AQUA ([NCD- CAS м 77з2-|8-5,EINECS/ELINCS м 231-791-2.
Вода wаtеr (INN), agua (Ph. Е*.)- Наредба J,,Ib 9 на Министерство на околната среда и водите, към
Зшrона за водите (ДВ, бр. 30/2001 г.). Обичаен разтвориr"r 

"rп, 
водна фаза.Фирмата използва претIистеIIа вода за производство IIа козметиtlЕи продукти.

Пречистената вода се поJrrIава тез инстаJIаци;I със система за обратнu o"roau.
показателите на пречистената вода отговарят на пзисквЕlнията на ph Еur 5.
инстапацията за производство на претIистена вода вюIюtIва:
- !елиментен филтьр с филтриратц патрон до 50 микроЕа;
- Карбопов филтър с автоматиtшо управлеIrие;
-.Щвуколонна омекотителIIа инсталацItя - Autotrol Ready Soft ТМ;
-_Система за обратна осмоза модел ROM400OG2-AQ.
Инсталацията притежава сертификат.

FulХР Complex
STONE EXTRACT -INCI наименование; CAS Nэ;ЕINЕСSлLINЕсS Nь
Екстракт от грула от миIIерали от филосиликат, произведени от химиtIеското и физическотоизветряваIrе Еа скалите.
Комплекс сол Еа х)^dиIIови, химатомеланови и фулвови киселиЕи, азот-кисело сребро (дg +),
дестилирана вода.
В състава Еа комплекса -сол на хумЕIIови киселини (FulХР COMPLEX):
Сол на хрмIrови и уJIминови киселини
Сол фулвови киселини
Хемато-меланови кисеJIина
Азот-кисело сребро (Ае +)
Азот общ (N)
Фосфор (Р)
Ка.пият е общо (К)
Натрий общ ýа)
Калций (Са)
Магнезий (Mg)



ИнформаЦиrI за токсИкологичнИте ефекти.Главна информация: Този продукт има ниска
токсичност. Само големи обеми могат да имат неблагопрЕятно въздействие върху човешкото
здраве.
инха-пация: Прахът във високи коIrцентрации може да раздразни дихателната система.
Поглъщане: Не се очакват вредни ефекти в коJIичествъ които могат да бъдат погълнати слуrайно.
Контакт с кожата: Продьлжителният коЕтакт може да цричини сухота на кожата.
Визуаrrен KoIITEIKT: Частицlтте в оtIите могат да пршшнrIт д)а}неIIе и yxд;KBElIIo.
Екологична информация
Екотокси'пrост. Компонентите на продукта не са класифицирilни като опасЕи за окоJIIIата среда.
Това обаче Ее изкJIюЧва, че големи иJIи чести р€LзJIиви могат да имат вредно иJIи вредно
въздействие върху околЕата среда.
токсичност
LC 50, 9б час4 риба mg / l> 1000
ЕС 50, 48 час4 Daphnia, mg i l> 1000
IC50, 72часа, водорасли, mg / l> 1000
Устой,п,tвост и разградимост раtграждане. Продуктът не е биоразградим.
Биоакупlулиршц потенциап. Продуктът Ее съдържа вещества, за които се очаква да бъдат
биоакрryлцраIци. Мобилност в поtIвата, мобиЙост. Продуктът е Ееразтворим във вода.
РезултатИ от оценкаТа на РВТ и vPvB: Не сО класифицира като рвт7 vPvB по настоящите
критерии на Ес. Други неблагоприятни ефекти. Не е известно.

сALCIUM SULFATE -наимеIIование по INCI, CAS J\b7778-18-9, EINECSлLINCS }lь2з1-900-з
кшtциевият сулфат(или калдиев сулфат ) е неорганичното съединение с формула caso 4 и
свързаЕи хид)ати . Всишrи форми са бели твърди вещества които cu соuбо разтворими във вода
ТоксикологичЕа информация
Информация за токсикологиtIните ефекти
Остра токсиlшост
LD50 Орално - плъх - жеIIски -> 1,581 mg / kg
(Метод на фиксираrrа доза)
LC50 Вдишване - плъх - мъж и жена - 4 h -> З,26 mg l l
(Ръководство за TecTBtlHe на ОИСР 403)
Корозия / дразнене на кожата Кожа - заек
Резултат: Без шlазнене на коката
(Ръководство за тестване на ОИСР 404)
Сериозно увреждане Еа оIIите / дразнене на очите о.ш - заек
Резултат: Без шtазнеIIе Еа очите (оисР тестово ръководство 405)
Респираторна иJIи кохна сенсиби.rrизшдия
Тест на Бюлер - морско свинчо
не предизвиква сенсибилизация при лабораторни животни.
(Насока за TecTBElHe на ОИСР 40б)
Мугагенност на зародишните кJIетки
in vitro анЕ}лиз S. Typhimurium Резултат: отрицателен
Мугагенност (тест за микронукJIеар) мишка - мъжки
Резутlтат: отрицателеII
КаrrцерогенЕост
IARC: Нито един компонент Еа този продукт, който присъства на нива, по-големи иJIи равни наO,Iyo,IIe е идентиф"циран като
вероятон, възможен иJIи потвърдеII кiшцерогеЕ за човека от IARC.
Репродуктивна токсичност ЕrIма даЕни
Специфи,пlа токси.IIIост за целевите оргtlни - едIократна експозицЕя HrIMa данни



Те тралиuионно се използват в подобен вид козметитIни продукти без дшrни за неблагоприятIrи

ефекти.

съобразена с изисквчlниJтта на Реглаrrлента.

Bulgheroni и съЕlвтори, 2009) пока}ва, че около 87Yо от тл( имат ниска остра орална токсичност

- СТОЙНОСтите за DL 50 са по-високи от 2000mglkg. .Щаrrните от проведени 28 дневни опити на
животни опредеJUIт стойности на NOAEL над 200 mg&g/d за бЗо/о от съставките, които не се
класифицират като опасни. Авторите предлагат при отсъствие IIа експериментапно определени
стойности на NOAEL за съставките, които не се класифицират като опасЕи, да се използва 1оZ

от определената остра токсиtшост DL50 за плъхове илrи 2Omg/kg/d. Това проучване успешно се
прилaга при изtIислението на Mos за риска Еа системната експозиция на съставките на
козметитIIIите щ)одукти.

опитнИ животни G\IOAEL) Еа съставките на козмотищIия продrкт, оIIроделената дневна
експозицИя и фалстоРът Еа ретенциЯ (SCCS,2018), изчислените стойности за дозата, оцредеJIяща
системнаТа експозИция (SED) опредеЛят, че степента Еа безопасност (MoS) при системна
кожна експозициrI IIа състtlвките на козмети.IIIЕя продукт е над 100.

Въз основа на IIаJIичЕата токсикологична литература (из.шсления Ее са направени, тъй като не са
представени тотIни концентрации от производ,Iтеля) се прави закJIючението, че всички съставки,
взети поотделно, K€lKTo и в комбинация имат подходяЩа цраница за безопасност.

vпI. Токсикологична и здравна хаDаrсгеристика на съставките

SOLUM DIATOMEAE -наименоваIIие по INCI, CAS Jф7б31-86-9, EINECSлLINCS Ns231-545-4
това е от диатомозна земна скапа. Това е бяла глина, подобна Еа праq която е съставеIIа от
фосилизиршIи останки от морски плаЕктон. Той е изтоtшик на силициов диоксид, който се изисква
от оргilнизма за образрането на колаген. Той също така съдържа миЕерали като калrций, магнозий,
цинк, мед, селен и фосфор и ще даде минерален тласък и ексфо.гп,rране Еа кожата. ,щиатомите могат
да помогнат за възстаIIовяването на колаген, премахване Еа мъртвите кожни кJIетки, които могат
да дадат вид на уморена износена кожа. Може да помопIе за премахване на черно-бели глЕlви и
нап{аJIяване на допъJIнителния себум върху кожата от акне. Тя ще остtlви кожата здрава сияйнц
IIиста и свежа.
Токсикологпчна информация



Т8 ОМО DEUS 30 MINUTES Alginate mask Black rесочеr; Алгинатна маска черна, зOg се
разфасова в първични оп€ковки в художествено оформево термофолио от дLU/рЕ/ рЕт,
поставени в художествено оформени картонеЕи опаковки, заедно с Т8 оМо DEUS з0 MINUTESAlginate mask Gold rесоvеr; Алгпнатна маска златЕа,30g Стикер за опаковка на български
език, съгласно Регламент 122З12009 ЕС.

характеристиките на опаковките са наJIични в досието на продуктц разполагаемо във"Вплавп Еу" Еоо!, Опаковъчните материаJIи са в съответствие с Регламеrrг (ЕО)
1907 /2006 (REACH) и актуаJIните изискваниrI на Наредбата за опЕжовките и отпадъците отопаковки от м, авryст 201з г. Проведен}гге тестове за съвместимост на търговскатаопаковка с lЕайния продукт при стайна температурц хJIадиJIник, термостат и на светлинqпоказват липса на откJIонениrI от стандартната аналитична спецификация. Не сапредостаВени данни за промени в цвета (на опаковката и на козметичниrI продукт); затеч/пропускане; за промени във формата на опаковката. При разфасовката на продукта седогryска откJIонение в масата - нето, съгласно акту€lJIните изискваниlI на Наредба запредварИтелнО опЕlковаНите колиlIества продукти от 200Зг. Всяка единична опаковка ееТИКеТИРаНа В СЪОТВеТСТВИе С РеГЛаМеrrГ (ЕО) N9122З12009 относrо *о.**"чнитепродукти, Потребnoгелските оп€lковки се поставят в транспортна каса от вълнообразенкартоН / трислойно велпапе/ по Бдс 9254-90. "Вилавп ЕУ'' ЕооД трябва да поддържа"класификатор за опаковъчните материЕuIи и опаковките", ,щешарации за безопасност отпроизводителите и данни, които гарантцрат чистотата, безопасноъr.u и стабилността наопаковкиТе в обявеНия сроК натрайнОст. Да.е съхрашIват в с)D(о, проветриво помещениепри температурИ от 50С до +250i Еа тъмно, дапече от източници на топлина и прякаслънIIева светлина.

1, 15 g Еа прах се разтваря в 50ml вода със стайна температУра (не по-висока от 20 градуса)2, Разбъркаriте маската до коIIсистеЕциrI на гъста заквасена сметаЕ*
З. Ща се наЕесе слой с дебе.тпана 2-3mm.
4. След З0 минри с едно движеЕие отдоJry - IIЕгоре отсраЕете.

Т8 ОМО DEUS 30 MINUTES Alginate mask Black rесочеr; Алгппатна маска черна, зOg епродукт, Спадяrц към категорията Продукти за кожата; Козмети.пr" 
"рооу*rи 

за кожата; Маски залице

Употреба - средно 2 пътпседмично след разпеждане с вода( 70-s0%) .

,ЩневнО прил€гЕlIIо коJIичество, след рЕtзреждаЕе -3.54 g върху - 650 cm2 кожrrа повърхност(площга IIа JIицето и rшаята) . Фактор на ретеIIция - 0.01. относително припожено количество
дневно -5,5з2 mglkgДйday, ,,Щневно ниво Еа окспозициrI -0.З5 g/ day. (SCCS Notes of Guidance
1Oth Revision, 2018).

може да се употребява в течение на цялата годиIrа нез€висимо от сезоЕа.



концентрация
се отнася до повторно закрепваIIе към
(номинално
концентрацдд).

Лигавиците: могат да цричинят дразнено
Кожа: може да причини дразЕеIIе; особено във връзка с ыItDKEocT (изпотяваrrе)
Хронична токсиtIност: При Irред)tu}положеЕи лпrца 4-12 g / d могат дu.rр"* cMlITaEe на уриIIатамугагенност: Няма подозреЕиrI за муtагенноот при човека
Канцерогенност: Не е кшrцерогенна (rтякоJIко видФ
Репродуктивна токсичност: Не тератогеЕна" не ембриоIIЕUIна
забележка: Перораrrниrtт прием Еа до 9 g на ден Ее ,од" до сериозни токсични ефекти, но дори ипо-малкИ коJIичестВа могаТ да приtIиЕят диария; RDA (преПоръчите;IIIа дневна лЪза): 60 mg.
Екологичrrа информадия

|aлтал_еlабиоразгрqдимост:.Щобреприсъщабиоразградимост;
97Уо,5 d;100%, 15 d
ЕкотоксиЧттост: Едва токсичен за риба (дъгова пъстърва) LC50 (96 h) 1020 mg / l; инхибиторната

субстрата (Dreissena роlуmоrрhа) MIC (48 h> 50 mg / l

замърсяване на въздуха: Спазвайте местIIите / национаjIни разпоредби.

AMYLODEXTRIN -наименоВание по INCI, CAS м 9005-84-9 , EINECSлLINCS Ns2З2-686-4
.Щекстрините са група въглехидрати с ниско молекулЕо тегло, получени от хиш)оJIизата на нишестеили гJIикоген , .Щекстрините са смеси от полимери Еа D- глокозни единици, свързанЕ с с- (1 --+ 4)
ИJIИ 0,- (1 * 6) ГЛИКОЗИДНИ ВРЪЗКИ. ,ЩеКСтрин rо"u, да бъдат поJrгIени о, 

""-""rе, използвайки
ензими като аплилази.
Токсикологи.IIIа информация
Информация за токсикологичните ефекти
Остра токсичЕост (орално): Не е клJсифициран
Остра токсиtIност (дермално): Не е класифич"р*
Остра токсиlшост (вдишвшrе): Не . *ч."ф"циЪаJI
Корозия / дразнене Еа кожата: Не е *u""ф"ц"р*
рН:4 -7,5 Q%)
С_е_риозно увреждане / шtазнене на очите: Не е класифицирано
рН:4-7,5(2%)
РеспиратОрна иJIи кожЕа сенсибилизацЕя: Не е класифищршl
Мугагенност на зародишните кJIетки: Не е класифицЙЬ
КанцерогеЕност: Не е шrасифицираrr
Репродуктивна токсичност: не е класифицираЕа
СпецифиЧrrа токсиtIIIост за целевите оргаЕИ - еднокраТна експозиция: Не е класифициранспецифична токсишlост за целевите оргilIи - повтаря се
експозиция: Не са класифицирани
Опасност от вдишвzlне: Не е класифициршl
Вискозитет, кинематичен: Няпла 

"Йr"r" д*"
Екологи.пrа информация
токсиtIност
Екология - общо: н-"л:_чu:зфицирано като опасно за околната среда в съответствие с критериитена Реглаллент (ЕО) |27212008.
ЕкологиЯ - въздр(: Не е класИфищраIr като опасен за озоновия слой @егламент (ЕО) Nэ1005/2009).
Екология - Вода: Мек воден заN{ърсител (повърхностни води).
Устой.п,lвост и разград{мост IIишесте (9Ь05-в^+-q)

|_сlоl,п,lвост и рrвградимост Лесно биоразгр4дим във вода.THOD 1,18 g Oz l gвещество

1з



Биоакумулирац потенциап
Няшrа наjIичЕа допъJIIIителна информшlия
Подвижност в потшата
Няма налитIна допълнитеJIна информация
Други неблагоприятIIи ефекти
Няма наJIична допъJIIIителна информация

AMINO-GLYCO KVIAR
AQUA, GLYCERINE, HYDROLYZED ROE, GLYCOSAMINOGLYCANS, GLYCOGEN-
наимеЕовtlIIие пО INCI, CAS м773 2- 1 8-5 ; 56-8 1 -5 ; 227 025 -з2-З ; 94945 -04-7 ;
9 005 -7 9 -2, EINEC S/ELINC S м23 1 -79 1 - 2; 200-289-5 ; - ;З 05 -6 82-6; 2З2-68З -8
AMINO-GLYCO KVIAR е натурална морска активна съставк4 съчетаватца чист екстр€жт от хайвер
и обогатена с гJIикозаIчIиIIогJIикIшIи.
създаден за регенерация на кожата, съчетавайки заедЕо ефикасност, Jцдкс и изтънчеЕост.
Токсикологична информация
Обща токсикологиtIна информация:
настоящият продукт о химшIен препарат по смисъла на химичЕия акт. Следващата оценка е
направена въз основа на токсикологитIните даЕни и съдьржtшIlето IIа теглото на отделните
състtlвки.
Остра орална токсичЕост: LD50> 5000 mg / kg телесно тегло
,Щразнене Еа кожата: Не дразни
Дразнене на очите: Не шlазни
Екологи.пrа информация
Обща екологиtIна информация:
ЕкологичНата оценка на продукта се ocнoBiвa Еа даЕни от суровин жап lиJIи сравними вещества.
Остра токсичност за риба: LC50> : 100 mg продукт / L
Остра бактериаПIIа токсицIост: ЕС0 10 - <= Ю0 mg продукт / L

IIАРФЮМНА КОМПОЗШIИЯ PARFUM JAGO ТВМ

Kod 4009З96СмеС от Еатл)аjтни и синтети.*rи парфюмни вощества.

Токсилогичпа информация
този препарат не е подлаган на токсилогичIIо TecTBtlHe, но е оъчетан от материали с токсилогични
библиографпп. С оглед на затрудIениrIта да се използват стандартни техники на токсилогично
оценяване за предвиждaне на потенциални рискове за податJIивите иЕдивиди иJIи за възникване нанеочаквЕlIIи ситуации, препаратът се счита и се употребява като носещ опасности за човешкото
зд)аве и се използва в съответствие със всички възможни предпЕ}зни мерки.
Екологпчна иформацЕя
ЕкотоксичIIост: Не са провеждаЕи екотоксикологиtпrЕ изследваIIия. С оглед на затрудненията дасе използВат стаЕдартIIи техЕики за екотоксикологицIо оцеIIяване за предвиждаЕе на вJIиянието IIаоцределени методи на освобождаване на веществото в уязвими иJIи локtlпизирани части отекосистемата, този препарат се приема и се употребява като криещ потенциални рискове заоколIIата среда, и се използва при събrподаваtrе IIа всиtIки възможЕи предпазни мерки.
Устой,шлвОст и раз|рад{мост: Не са провеждани изследваIIиJI.
Продуктът не е кJIасифициран като канцерогеIIен, мугагеЕен и токсичен за репродукцията (CMR)ОТ КаТеГОРИИ 1А, 1В И 2 ПО РеГЛамент (ЕО) No I2i2l200S. Съгласно,,щиректива 15/ 2оозlЕЕс иРегламенТ |2231 2009 се изисква отбелязвШrе в състаза по INCI върху b."*.ru на крайния продукт

t4



на съставките на композицаятa представjIяващи контактЕи сеЕсибилизатори при концентрациJI в
готовиrI продукт Еад 0, 01% ( в продукти с отмивtlне ) и 0, 001% ( в продукти без отмиване).
В конкретния слуrай парфюмни съст.lвки с аJIергизиратцо действие, които трябва да бъдат
отбелязаrrи върху етикета на крайния продукт (продукт с отмиване), базиршrо на тяхната
концентрация Еяма.

CARBON BLACK (tNсD- CAS }ф1333-86-4 l7440-44-0EINECS Nй15-609-9 l2з1-153-31931-328-
0l9ЗI-ЗЗ4-З; Е153 (food additive); СаrЬоп Black is а colorant composed of finely divided particles of
elemental carbon obtained Ьу the incomplete combustion of hydrocarbons;carbon black.
въглеродното черно е оцветител, съст€lвен от фино смлени частици от елементареЕ въглерод,
полrIени от IIепъJIно изгарfiIе на въглеводороди. Козметичен оцветител.
Токсикологпчна пнформация
Остра токсичност
Остра орална токсичност LD50 (плъх),> 8000 mg / kg
Първи,пlО дразнене Еа кожата: Заек: беЗ дразнене, иЕдекС на резултата0.6 ls (4.0 : тежък оток)
Първично дразнене на очите Заек: без дрtвIIоне) Draize резултат 10-17 / 110
(100 : максим€tлно дразнещо)
Сух хронИчна токсичIIост: Плъх, инхапация, продължителност 90
дниNоАЕL - 1,0 mg / m3 (Вдишваrrе) Щелеви орган: бели дlобове
Ефект: възпаJIение, хипорплазия, фиброза
Хрони,пrа токсичноСт: Плъх, оралеЕ, продължителност 2годиrrи: Ефект: Еяма тумори
Мишк4 устЕа, продъJDкИтелносТ 2години: Ефект: ЕЯМа ТУI\,{ОРИ
Мишка, дермално, ПродължителносТ 18 месецаЕфект: Еяма тр{ори на кожата
Плъх, инхалациrI, Продьлжителност 2 годлни: Ефект: 

""з.rаrrj""a, 6"броau, туI![ори
Ревизираtr : I0l |бl20l2
1б850 Park Row, Хюстън Тексас 77084 Страrrица 8 от 14

Забележка: Туморите в белите дlобове на ппьхове се считат за свързЕtни с "претоварването IIа
частицитеЯвление ", а не на специфичен химИчен ефекТ на самите саждИ в белите дробоЪе.тези ефекти .'ри пльхове са съобщени в onroio проу!Iвания на други 

"оuбо разтвориминеорганиЧни вещества Частици и изглеждат специфитIни за плъхове. Тумори не са 
"iбпюд*аrr"при ш)уги видове (т.е., Мишка и xalucTep) за са:кди иJIи други спабо разтворими частици при

подобниОбстоятелствата и условиrIта на проучването.
Сенсиби.тtизацЕrl: При животни Ее е устtlновеIIо наJIиIIие на сенсиби.rплзация.
Няrrла слrIаи на сенсибилизация при хора
отчетените.
КшrцерогенЕост
През 2006 г. IARC отIIово потвърди класификацията си от 1995 г. за сажди, тъй като група 2Б
(вероrгноКанцерогенни за хората). Система за хармонизшIия (GHS).
Мутагенни ефекти
Инвитро
въглеродното черно Ее е под(одящо да бъде тествано в бактериални (Ames тест) и други in vitro
системи
поради неговата нерштворимост. При тествшrето обаче резултатите за сажди показват, че 11 IMa
мугагенни ефекти. Екстрактите от оргаЕични екстракти от въглеродни сФкди обаче могат дасъдържаТ следИ от ПолиликJIиIIци ароматни въглеводороди (IIАВ). Проучвшlе за изследване на
бионатrицrостга на тезиПАВ показв4 че ПАВ са много плътно свързани със сажди и не са
биодостъпни.
In Vivo
в експериментаJIно изследване бяха съобщени мугационни промени в hрrt гена в
АлвеоларНи епителНи кJIетки в пльхове след инхaлационно излагане на сажди. Това
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се счита че наблподението е специфи.пrо за пльхове и е следствие от
претоварВане", доволо до Хрони.пrо възпЕlпеЕие и отдеjIяне Еа кпслородни видове.

"белодробното
(Вж. Хронична

токсичност по-горе). Това е
По този наЕIиЕ се счита, че е вторичен
С.пrтшrи за мугагенни.
Възпроизводителни ефекти :

геIIотоксичен ефелсг Е така сап{ите оажди Еяма да бъдат

В дългосроtIните прогIвaния върху живOтни не са ДокJIадRtlни ефекти.
Екологична информацпя
Водни данни Остра токсичност за рибите LC50 (96 часа)> 1000 mg i l
Видове: Brachydanio rerio (зебра риба),
Метод: насока 203 на ОИСР
Остра токсиtIност безгръбначна ЕС50 (24 часа)> 5600 mg / 1.

Видове: Daphnia magna (водни бължи),
Метод: Еасока 202 наОИСР
Остра токсиtIноСт прИ алгеIIите Ес 50 (72 часа)> 10 000 mg / 1

NOEC 50> 10 000 mg / l
Видове: Scenedesmus subspicatus,
Метод: насока 201 на ОИСР
Активирана угайка ЕС0 (3 часа)> : 800 mg / l.
Метод: DEV LЗ (ТТС тест)
Съдбата на околната среда
мобилност Не е разтворим във вода. Не се очаква да мигрират
Известно или предсказано разпределение
Неразтворим във вода. Очаква со да остаIIе на почвата повърхност
потенциал за биоакумулирЕlне Не се очаква биоакушtулиране, пор4ди
Физико-химичните свойства на веществото

Т8 ОМО DEUS 30 MINUTES Alginate mask Black rесоyеr; Алгинатна маска черна,30g не е
изследван на опитни животни, но IUIкои от състЕlвките му са изпитваIIи на опитни животни преди
2004 г.

Ix. Възмоэrспи нежелани ефекrп и сериозни нежела"и ефекти
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В момента на изготвяне Еа оценката
проведени кJIиЕични, дерматологични,

за безопасност, Ее са
или д)уги изследваЕия

шредоставени данfiи и резултати
Еа козметичния продукт.

ЧАСТ Б. Оценка на безопасността на козметичния продукт

т8 омО DEUS 30 MINUTES Alginate mask Black rееочеr; Алгинатпа маска черна,30g
професионална козметика, създадена на базата на кафяви морски водорасли. Всички тези
компоненти заедЕо правят формула за дьлбоко третир€lне Еа кожата на лицето. Маската премахва
свободните радикшIи и активните и съставки помагат за възстtlновяваЕе и обновявilIе на кожата и
ускоряват образуването на IIови кJIетки, и помагат за забазяне на процеса Еа стареене на кожата.
маската прави кожата мекц еластиIIна с блясък.

Подходящ за всички видово кожа. Може да се използва от хора, пршIадлехатrрr към всички
възрастови црупи, с изкJIючеЕие на деца. Противопоказно е използваIIето му от деца и хора с
индивидуална непоЕосимост. Пр"дП употреба да се нацРави тест за алергиrI! Пазете очите! При
попадаЕе в оtIите да се изплакнат обилно с вода!

Начин на употреба:
1, 15 g на пр€ж се рштваря в 50m1 вода със стайна температУра (не по-висока от 20 градуса)
2. Разбъркайте маската до консистеЕция на ьста заквасена сметана.
3. ,Ща се нанесе слой с дебелина 2-3mm.
4. След З0 минуги с едно движенио отдоJtу - нагоре отсранете.

Съхранение: .Щобре затворен цри температура 5 - 25,с, без да се излага Еа директна слънчева
светлина.

КАТЕГОРИЯ НА КОЗМЕТИIIНИЯ ПРОЩУКТ:

кАтЕгоРия(срNР): Ниво1: Продукти 3а кожата; Нпво2: Козметични продукти за кожата;
Ниво3: Маски за лпце

Съдържа компоненТи, коитО традициоНно се използват в тази категория козмети!Iни продукти. Несъдържа съставки от генетично модифициршrи оргЕlнизми, наЕоматери€rли иJIи животински
продукти' Няма съставки' класифицирани като кilнцерогеЕи, мугагени и токсиtIни за
реtrродукцията (CMR) от категории 1А, 1В п2 по Regulation (Ео) xi tzTitzooB.

I.
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СЪСтавките на Т8 ОМО DEUS 30 MINUTES Alginate mask Black rесочеr; Алгипатна маска
ЧеРна,30g са съвместими и не се очаква комбинирано д)€вЕещо действие от адитивен тип.

Възможни са в много редки случаЕ алергицш реакцшr при JIица които имат контактна
сенсибилизация с антитела към съставки на консервантапl uIмдруги състtвки.
при слуT айно попадttне В очите можо да предизвика мехаЕиIпlо дразнене. .ща се изплtlкне обилно с
вода. Ако д)а:tненето цродължава да се потърси медицинска помощ.
,Ща се пдtи оТ достъП на маJIкИ Д€Ц&, порадИ риск оТ непредвидима употреба (поглъщане и
попадане в owrTe).
[Iяма данни за неблагоприятни ефекти върху зш)авето на потребитеJIите след пускаIIо на
козметичния IIродукт на пазара.
продуктът не е изследван на опитни животни, но някои от съставките му са изпитвани на опитни
животни преди 2004 г.
Фирмената политика, физико-химичните и микробиологичните спецификации, токсикологитшата
характеристика на състЕlвките И Еа козметитIния продукт, експозицията, опаковките и
етикетирЕlното гарilIтират отсъствие на нежелани ефекти при нормаJIно използваIIе според
IIеговото предназначеЕие и предвидимия наtIин на употреба.
При промЯна на състава влагане на нови компонеIIти иJIи доказаЕи неблагоприятни ефекти сред
потребителите, ще се извърши нова оцеЕка за безопасността на Т8 омо DEUS 30 MINUTES
Alginate mask Black rесочеr; Алгинатна маска черна,30g.

Етпкетът трябва да отговаря Еа изискванията Еа т.1, 2 и 5 от чл. 19 на Реглаллент (ЕО) |22зl2оOg
г. относно козметиtIните продукти.

III. обосповка
оценката за безопасност е изготвена съгласно Насоки на sccs, 9-та Ревизия като са взети
цредвид:

о ФизикохимитпIите и микробиологични характеристики на суровиЕите, опаковката и
козмотичния продукт;

о отсъствие IIа примеси, иJIи опасни вещества;
о ТоксикологиIIниЕ профил на суровините и Еа козметичния продукт;
о Нива на експозиция Еа продукта и на съставките;
о При оценката на риска са взети предвид особеностите за експозицията на козметичниrI

продукт при използване на метода Threshold Toxicological Сопсеrп (ТТС), препоръlIвЕlII от
SCCS (2008);

о оценката за безопасност е съобразена с препоръките на Rogires и Pauwels (2008);о Взети са под вIIимание огранитlеrrията на IFRA /48ма поправка/;
о Токсикологичнабазаданни;
о Публикациизасходнипродукти

При промяна на съст€ва, влагане на нови съставки или доказаЕи нежелани ефекти сред
потребитеJIите ще се извърши нова оценка за безопасЕостта на Т8 омо DEUS 30 MINUTES
Alginate mask Black rесочеr; Алгпнатна маска чернаr 3Og.

IV.Правнп норми
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Регладлеrrт (ЕС) No |22з/2009 на Европейския парла},Iеrrт и Съвgга отноно козметичните про,ryкти. O.J.
2009 No LЗ42
Закон зд заrrlит8 на потребrгелl,r:ге (Д бр. 99i2005 ц изм.доп. ДR бр. З0, 51, 53, 59, 105, 108/200б г)
|лапелOа 

NЬ 4 от 3 февруари 2015 г. за изискванията към изпоJвваIIе на добавки в хр:rните ( .Щ. бр,12 от
_1_З февруари 20 1 5г.),,Щирекгива g 5 l з \ lвс,,щиректша 89 l 197 вс
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Наредба J,(b З за специфичните изискв€lния към материщIи и предмети, разлиtIни от IIластмаси,
предназначени за KoHTEIKT с храни (Д бр. 51/20а7 ц изм. доп. .Щ бр. 83/2008 гf
НаРеДба За ОПzlКОВките и отпадъците от опаковки. (Приета с IIмс No 271 от зЬ.tо.zо12 г., обн., дr, бр.85 от 6.1 1.2012 г., в сила от 6.11.2012 г., изм. и доп,, бр.76 от 30.08.2013 г., в сила от З0.08.20lЗ г)I]MC J',lЪ 182 с Наредба за реда и начина на кпасифициране, опаковане и етикетиране на химиLши
ВеЩеСТВа И ОМеСИ (ДВ бЦ. 68i20l0 Г), .Щиректива 67/548IFiBC и,Щирекшв а |999/45/всIIмс }lЪ 2,07 с, Нар94!а за принцип'nг:1 инспеruшята и удостоверяването на ,Щобрата лабораторна
практика. (Д бр. 74/2004 г),,Щиректива 87118лЕС
цис щ 336 с Наредба за услов"ята и реда за пускапе на пазара на биоцrци (Д бр. 4/2008 г)наредба J,{b 13 за заIцита на работещиry от рискове, свързани с експозиция на химиtIни агенти при
цабота, (.Щ бр.8/200а 1ryу.-49Т:д бр.7|120Ь6.,.Щ'Ор. ёlпоот г; ДиреЙrа-gвtzцпсCommission Decision 2006/257lBC of 9 FеЬruаrу 2006 amending-iecision 96/зз5вс establishing aninventory and а соmmоп nomenclature of ingredients employed in cosmetic ргоduсtsRegulation (ЕС) No \9 

_01/з0!9 of the European Parliament and of Council сЬпсеrпйg RЕдсНRegulation (ЕС) No |272/2008 of the Ечrореап Parliament and of Council on cГassification, labeling andpackaging of substances and mixtures O.J. 2008 No L 35З
http ://www. inchem.org/documents/sids/sids/64 

1 75.pdf

HIЦMEX, БНАЕМIIК РЪКОВОДСТВО, ПОКаЗаТелите и допустимите нива за микробиологична и химиtIначистота на козметIeIните проДдсги и методите за проверка на съответствието с тези показатели ,2004, | -25
Берова, НевенЦ Алерги,пrИ реакциИ от козметИчни средства, Медицина и физкулrryра, София, 1970, g-l2з
Вълчева-Крманова С. Фармакология, Изд. СТЕНО, Варн4 2015
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ИНфОРМаrЦаОННИ ЛИСЮВе За беЗопасност (SDS), Анапизни свидетелствц ,Щешарации за безопасност на

съставките.
Физико-хим".Iни и микробиологични специфшсаrцrи на съставките.о Физико-химична спецификация и микробиологична специфшсшдия Еа прод/кта.о Щекпарации за безопасност от производImелите на материаJIи за опаковките.

При промЯна на състава вJIагане на нови съставки или доказани нежелани ефекти с
се извърши нова оценка за безопасността на Т8 омо DEUS з0 MIN
rесочеr; Алгпнатна маска черпа, 30g.

Оценител на безопасността:
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