
ДЕКJЬРАЦИЯ ЗА ОIIЕНКА ЗА БЕЗОIЬСНОСТ
Отговорно лице за пускане Еа пазара на ЕС: "Вилавп ЕУ" ЕОО.Щ, Адрес:
гр.Варна, ул. Д-р Анастаспя Головина Л} 9, х 2, ап.7, тел.+359894329110
Т8 ОМО DEUS 30 MINUTES Alginate mask Gold rесочеr1 Алгинатна маска златна,
30g
КАТЕГОРИЯ(СРNР): КАТЕГОРИЯ(СРNР): Нпво1 : Проrylсгп за кожата1 Нпво2 :

Козметпчни про.ryктп за кол€та; Ниво3: Маски за лице

ИЗГОТВЕНА ОТ: Не.гrи Христова Маркова 01.03.2020
СIIЕЦИАJIНОСТ: Инлсенер-хпмпк; Магистър по Фармацевтпчен мениджмънт

Оценката за безопасност е пзвършена в съответствие с Регламент (ЕО) J\b
|223 12009 относно козметичпите продуктп.

ВЪЗ основа на наJIичната информацпя за вьздействпето върху здравето на
козметичния продукг Т8 ОМО DEUS 30 MINUTES Alginate mask Gold recover;
Алгпнатна маска златна,30g той се счпта за безопасеп прп усповпе, че се прплага
ПРи нормДJIни и рilrумно предвидпмп ус.повпя на употреба. Не съдържа съставкп
ОТ ГеНеТИЧно модифицираЕп организмп, ЕаноматериаJIи или }кпвотинеки
ПРОДУКТи. Не съдържа компоненти класпфицпрани като канцероrени, мJrтагенп и
ТОКСИЧНИ За РепроДукцпята (CMR) от категорпи 1А, 1В п 2 по Регламент @О) No
127212008. Не е тесryван па опптнп животни, но някои от съставките му са
пзпитванп на опптни }Iспвотнп предп 2004 г.

ОЦенКата на риска се основава на физпко-химпчпите п мпкробпологичнпте
СПеЦПфИКацПП, токспкологичните характерпстпки на козметичния продукт и
ПеГОВите съставкп, предназначението, условпята па употреба, експозпцията,
ОПаКОВКПте, етикетирането п вероятността от поJrучаваIIе на нФкыIани ефектп
сред потребителите.

ИЗточниците на даЕни с.Щоклад за оценката за безопасност на
козметпчЕия продукт са на рл}положенпе във "Вплави Еу" ЕоОД при попскване.
Аrсгуализацпя на настоящата оценка за ще бъде извършена прп
усповие, че настъпят променп в

Оценител по безопасност:

оцЕнитЕл
на безспасността на козметичннте

по Реrланsнт (ЕО) М 1223/ 2009

Инж. химик Нали Мар

козметичнпя проryкт.

Нели Христ оЪа Мар Инженер-химпк
.Щиплома: В-94 J.lb 0001 88/28.02. l 994,
ТУ "Проф. Щ-р А. Златаров" гр. Бургас;
Магистър Фармацевтичен менцджмънт
.Щиплома: lvfУB N9 004078, Медицински универсIrгет гр. Варна
Премпнатп квалпфикацпонпп курсове и обучения: Фптотерапия
Удосговерение М l 0б-56 l /28. 03. 20 1 6, Катедра по предкIIини.Iна и клинична
фармакология, Медициноки университет гр.Варна
Токсикологпя, Удостоверение Jr{!27569l 08.07.2019, Факуrпет по химия и
фармация, СУ,, Св. КлиIrценг Охрлцски"

и: Прплагане на Регламент}&122312009 ЕО
относно козметичните продукти: Сертификат 2 4-25.|0.2012l UNIPRO Italy;
Сертификат 1З.12.2012l UNIPRO Italy Сертифпкат 20.0З.20lЗl UNIPRO Italy;
Сертификат15.05.20l3
Оценпте.п па безопасността на козметпчнпте продукти:
Certificate лЬSАС 002l24.02.20l7lCosmetica Italia

гр. Варна, ул. ,Н. Корчев" }lЪl0Ач Тел. 0897890012
Маг. Фармацевтич_ен .!йенидл(м

**u{,0g/дWlу*,
: neli.markova@abv.bg; gns.vama@gmail.com
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ДОКЛАД ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА КОЗМЕТИtIЕН ПРОДУКТ

,,вилави Еу' Еоод:l}Т#Хi.frffi:fr. fiТlХl:##ff,Жна л} 9, ет 2, ап.7
тел.+359894329|10

Производител: ооО кЛаборатория ГС группк,г.Москва, г.Зеленоград, ул.Староандреевск{ш,Русия
т8 омО DEUS 30 MINUTES Alginate mask GoId rесочеr1 Алгинатна маска златна, ЗOg

Страна на пропзход: Русия

Предназначение. Категория.

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

т8 омО DEUS 30 MINUTES Alginate mask Gold rееочеr1 Алгинаr,lj,31;11Ътна, ЗOgпрофесионална козметика, сьздадена на базата на кафяви морски водорасли. Всички тезикомпоненти заедно правят формула за дълбоко третиране на кожата на лицето. Маската премахвасвободните радикали и акгивните и съставки помагат за възстановяване и обновяване на кожата иускоряват образуването на нови кJIетки, и помагат за забавяне на процеса на стареене на кожата.маската прави кожата мека, еластиtIна с блясък.

ПОДХОДЯЩ За ВСИЧКИ ВИДОВе КО}Ка. Може да се използва от хора, принадлежащи кьм всичкивъзрастовИ црупи, с изкJIючение на деца. Противопокаlно е използването му от деца и хора синдивиду:tлна непонОсимост, ПредИ употреба да се направи TecT ru -.р.-'! Пазете очи,ге! Припопадане в очите да се изплакнат обилно с вода!

Начин на употреба:
1, l5 g на пр{Ж се разтварЯ в 50ml вода съС стайна температура (не по-висока от 20 градуса)2, Разбъркайте маската до консистонция на гьста заквасена сметана.
3. .Ща се нанесе слой с дебелина 2-3mm.
4. След 30 минуги с едно движение отдолу - нагоре отсранете.

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

кАТЕгоРия нА коЗМЕТиtIния ПРо{УКТ:

ЖЗ5;:#I::*?' НИВО1: ПРОДУrСти за кожата; Ниво2: Козметични продукти за кожата;

чАсТ А, Информацпя относно безопасността на козмеТичния продукт



1. Количествен и качествен състав на козметичния прод"чкт

INCI Nаmе
Chemical Nаmе/

other names
Fuпсtiоп

Regulation
122312009

CAS No EINECS No Conten
о//о

AQUA Wаtеr Solvent 77з2-18-5 2з1-,l91-2 70_80

Прахообразва смес

SOLUMDIATOMEAE silicon dioxide Abrasive
Absorbent
Anticaking
Opaciфing

76з 1 _86-9 2з1-545-4 5- l0

CALCIUM SULFATE Calcium sulphate (CI 77231) АЬrаsiче
Bulkйg
Opacifuing
реагlеsсепt

7778-1 8_9 23 1 _900_з 1_5

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

Binding
Masking
Viscosity Controlling

9005_з8-3 / 51606-
04-9

0.1- l

TETRASODIUM
PYROPHOSPHATE

Tefasodium Pyrophosphate is the
inorganic salt that conforms to the
formula, sodium pyrophosphate

Anticaking
Buffering
Chelatйg
Oral саге

,7,722-88-5
2з1-,76,7-1 0.1-1

GALACTOARABINAN Galactoarabinan Film Fогmiпg 90з6-66-2 2з2-910-а 0.1- 1

SODIUMASCORBATE sodium ascorbate Antioxidant lз4-0з-2 2о5-126-1 0.1- 1

AMYLODEXTRIN AmyIodextrin АЬsоrЬеп1
Bulking

9005-84-9 2з2-686-4 0.1_ 1

oPTIMHYALtr
HYDROLYZED YEAST
ЕхтRАст,
CETYL
HYDROXYETHYLCELLULOSE,
POLYGLUCURONIC ACID,
LEcITHIN

Hydrolyzed Yeast is the hydrolysate
ofYeast Ехtгасt derived Ьу acid,
enzyme оr оthеr mcthod of
hydrolysis; Cellulose, 2-
hydroxyethyl hexadecyl еthеrs; D-
Glucuronic Acid Ноmороlуmег;
Lecithins. The complex combination
ofdiglycerides offatф acids linked to
the choline еstег оfрhоsрhогiс acid

Skin Conditioner;
Emulsion stabilising

Film fогmiпg
Viscosity controlling;
Skin Conditioner;
Antistatic
Emollient
Emulsiфing
Skin Conditioning

80455-45_4;
36655-86-4;
8002-43_5 / 8030-
76-0 (soybean);

232-з07-2 / 310-
|29-1

0,1_1

FuD{P Complex
STONEEXTRACT

stone Extract is йе oxtract ofstone
Ро,лdеr Skinconditioning

Skin Conditioning 0.1-1

GoLD

Gold is а meИllic element. This
ingTedient is not listed as an approved
colorant Ьу the US FDA. То identifu
the colorant allowed for use in the
Еrгореап Union (EU), the INCI
Name CI 77480 will Ье used except
when used in hair dye рrоduсБ.;
CI 77480

cosmetic colorant

7440-57-5 2з1-165-9

0.01_0.1

PARFUM JAGO твм 400964l Рагfum Fгаgrапсе 0.1-0.2

1.Фrз"*о-*rм"""rп *ара*rерrстr*и 
"а "ещестrаr, " 

сr""ra".

INCI Name
cAS j\!

Фrзпкьхпмпчпп характерrстпкп

AQUA ,1,7з2-18-5
Използва се пречистена вода, кояm отговаря на язискванията на Ph Ечr
5. омекотената е водата с ниско минеDално съ,IIъDжание.

SOLIJM DIATOMEAE 763 l -86-9 Изсушен прах.

Щвят бял
Мирис почти без мирис.



Разтворшост Нерil}творим във вода
опrосите.гrна п.llътност2.6 - 2.'|

CALCIUM SULFATE 7778-1 8-9 Форма на външен вид: прах
Lfuят: бежов
Мирис без мирис
Огносителна п.llътност 2,960 g / cm3
Разтворимост във вода 2,4 g / l при 20 ' С - ОИСР 105

ALGIN 9005_38_з /
57б06-04-9

Физическо състояние и вънIцен вид: твърдо. (Прахообразно твърло
вещество.)
Мирис: Без мирис.
Вкус: Без вкус.
Молекулярно тегло: Няма на разположеЕие.
цвят: бял до почти бял
рН ( 1% разтвор / вода): Ьма на р&зпоJIожеЕие.
Разтворишrост:
разтвоDвrrr в стчдена вода_ юDеша вола_ Непазвопим в лиФипов ffi

TETRASODIUM PYROPHOSPHATE 1722-88-5 Физическо състояние и външен вид: Твърдо вещество. (кристален
прах.) Мирис: Без мирис.
Вкус: ыrкапен. (Леко). Молекулно тегло: 2б5.9 s/ mol. LЬят: Бял.

GALACTOARABINAN 903б_66-2 Физическо съсюяЕие: прal(
I]вят: бя;l до бежев
Мирис: няма съобщевия
рН: Няма на разпоJIожение
Разтворимост във вода: DазтвоDим в студена вола

SODIUM ASCORBATE 1 34_0з_2 Щвят: Бял до жыгтеникав. Форма: Твърди кристали или прах. Мирис:
леко приятна миризма. Разтворимост: Свободно разтворим във водъ
тудно разтворим в еганол (96%), практически неразтворим в
метилеЕхJIорид. РН сmйност: 7.0-8.0 (във вола)

AMYLODEXTRIN 9005-84-9 Физическо съсmяние: твърдо
Външен вид: Твърд. Аморфен прах.
I_1вят: Бя;l
Мирис: Без мирис
рН:4 -7,5 (2%)
огносителпа гrлътпост: 1.5
Специфична гравитация / плъпrост: 1 500 kg / mЗ
Молекулпа маса: 162.14 g / mol
Разтворимост: 5nrrepeнo разтворим във вода. Веществоm потъва във
вода.
Вода:5gl100ml(90'С)
Log Pow: FIяма наlrични данни

OPTIMHYALШ
HYDROLYZED YEAST EXTRACT,
CETYL HYDROXYETFIYLCELLULOSE.
POLYGLUCIJRONIC ACID,
LECITHIN

8й55*45_4;
36655-86-4;
8002-4з-5 / 80з0-
76-0 (sovbean):

Физични и химични свойства
Физическо състояние- течност
Външен вид -светло жъJIто
Миризма- силна, харакr€рна

FuD(P Complex
STONE EXTRACT

Физическо съсmяпие и външен вид: Течност.
Мирис:Без мирис. Молекулярно тtгло: fIяма на разположение.
Цвят: Безцветен до свgтлокъJIт

GоIл ,l440-5,7-5

Физическо съсmяЕие н външен вид: твърдо. (Твърд метален прах.)
Мирис: Без мирис,
Вкус: Без вкус.
Молекулно тегло: 1 96.967 г / мол
Щвят: Жыrг.
рН (1% разтвор / вода): Непри.llожимо.
Точка на килене: 2700 'С (4892 . F)
Точка на юпене: 1064.76 'С (1948.б " F)
Специфично тегло: l 9,З (Вода: 1)

,щисперсионни Свойстм: Не се разпръсква в студена вода, mпла вода.
Разтворимост: Нер,зтворим в сгудена вод4 юреща вода. Разтворим в
aqua rеgiа, каJIиев цианид и гореща сярна кисеJIина

PARF1JM JAGO твм 4009641 Кафява до бледожыIта вискозна твчност с хараю€рен фора;lен аромат
rrлътност при 20ос, d2020 : 1 ,0 l 0 - l ,030 g/сmЗ , индекс на рефракция:
1,4420 -1,4480; Iшамнатемпераlура: >61 ОС (closed cup).

2. ХаDактеристики rra кDайния козметичеп пDодчкт
Съгласно предоставената информация тв омо nEtl,s зо MINUTES Alginate maýk Gold rесочеr;
Алгинатна маска златна, 30g е произведен по технологиятъ обявена в Досието на козметичния
продукг, при спапване принципит€ надобратапроизводственапрактикав козметичното производство (
БДС ISO 22716:2008).
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спецификациите на продукта са съобразени с изискванията за качество и осиryряват
стабиrпrостта му в раIчrките на минимtulния срок на трйност от 24 мссеца след датата на
производство при спitзвtlне условиrIта на съхрttненио. За лабораторния контрол се
използват стандартизирани, ва]п,Iдирtlни и вttJIидIи методLt.
Показате.гпrте за конц)ол, вкJIючитеJIно тези за опредеJUIне Еа тежки метаJIи, гарантират
качеството и безопасността на козметитlниrl продукт.

}lb НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПОКАЗАТЕJIЯ И ЕДИНИЦА

НА ВЕЛИЧИНАТА

НОРМИРАНЕ НА
ПОКАЗАТЕJШ

мЕтоди зА
ОIIРЕДЕЛЯНЕ

,::-#"fti Ёfi:Ё tt=iй ili
1.1 външен вид Еднородна прахообразна маса БС-]-0l, Част l, т.4.2.

|.2 Цвяг по еталон -светло жълт БС-I-01. Част 1. т.4.2.
1.з Мирис По ета.пон - специфичен на ПК БС-I-01, Част 1, т.4.2.

|:!.i|P;;;!:j ЁВяiýiя{tfr ý*Ё;й#.ftfi *fifr,йif Ёii;; :: : :::: i:; " lln r:

2.1 Термостабилност
0 повече от З месецц

температура (+20'С)
0 при нискатемпература (4"С)
0 след б седмици при повишена
температJра (+40"С)

добрц не се разслоява при
условията на изпитвЕlнето

Фирмена методика

2.2 Съдържание на тежки метаJIи,
mYkg

Не се допускат Атомно абсорбционна
спектDометоия lAAC/

подробности за проведените изпитвания и резулгатите от тях трябва да са на
рttзположение във фирма "Вилави Еу" ЕооД при поискваIrе.
Т8 ОМО DEUS 30 MINUTES Alginate mask Gold rесочеr1 Алгинатна маска златна, 30g е
произведен по технологията, обявена в Досието на козметичЕиrI продукт при спЕввtlне
принципИте на добрата цроизводствена практика в козметитIното производство (БЩС ISO
22716:2008) и в съответствие с изисквtlIIията за качество във фирмата - производител на
продукта.
спецификациите на продукта са съобразени с изискванията за качество и осиryряват
стабиJIността му в рамките Еа миIIимаJIния срок на трайност 24 месеца след датата на
производство при спfftваIIо условиrIта на съхранение. За лабораторЕия контрол се
използват стандартизирани, вtUIидираЕи и ваJIидни методи.
ПоказатеЛите за контрол, вкJIючитеJIно тези за опредеJUIне на тежки метаJIи, гарантират
качеството и безопасЕостта на козметитIния продукт.

3. Счровпни
Суровини:ге са произведеЕи в съответствие с изискваIIи,Iта за отсъствие на технически
заI\{ърсявtlния И микробиОлогична чистота за влагане в козметиIIни продукти. Физико-
химиtIните и микробиологиtIните спецификации на съставките, както й методите за
опредеJuIне на покtlзатеJIите им за контрол трябва да се съхраняват в .щосието на про.ryкта и
да се предоставят при поисквЕlне. I4нформацЕята гарантира качествения контрол при
производството на всяка партида. ПроизводитеJUIт е задъJDкен да поддържа'Класификатор
за суровиIIи и материаJIи" с Информационните JIистове за безопасност и днализните
оертификати, цредоставени от производитеJIите на суровините9 които съдържат гр€Iниците



Еа замърсяв€lнията, декJIарации за безопасност и допъJIнитеJIна информац йя за опасЕосттаза зд)аветО и за окоJIната среда. Резулrгатите оТ входящиlI, текущиrI и изходящияпроизводСтвеII конТрол трябВа да се съхрашIват от проИзводитеJUI и да могат да бъдатпредостtlвени при поискване.

4. Стабилност
на козметиtIния продукт е определена

базата на натруп€шия опит от набrшодения

в хода на разработтата на продrкта са извършвани тестове чрез методи за ускореностареене / вж т,1 _2,6l, Изпитанията за стабилност Ее са показшIи откJIOнени,I вхарактеристикителна крайния про.ryкт. Протоколптте от изпитанията са р€впол€гаеми в"Вилави ЕУ'' ЕООД при.rо""**a.
ПротоколИте от изпиТанията са рапполагаеми в производитеJи при поискване,ИмайкИ предвиД данните от тестовете за стабилносъ определеният минимален срок на трайност е24 месеца от датата на производство.
стабиrпrостта Еа козмет".IниII продукт се гарантира и от условиrIта за съхранение.опаковките трябва се съхрtшяват в закрити и сухи скJIадови помещения при температураот 5О дО 25"С, беЗ пряка сльнtIева светJIиIIа и дrrпеч от топJмнни източници.

п смесите. Веществата и смесите, които са
;;;;;;;н;ъ;";

ffi::}"}"tr":#::y::Ti:: у:р:биологична чистота за влагане в козметични продукти.;Iични лродукти.микробиологичните 
знaарти за суровините са упоменати в насочващите бележки наРъководсТвото на SCCS, 9-тЪ издан"Ъ, 

" 
*о."о са описани стандартите за подбор на суровини запроизводство на козметични цродукти.

Естеството и пол}"rаването на някои съставки могат да повлияят на микробиологичнитехаракгеристики, необходими за идентифицирането им. За всяка партида на суровините,използвани в крайния продую трябва да бъдът р&tполагаеми Инфърмационни листове стехнически данни (TDSS) с посочване на ми*робиологичните стшдарти и анализни свидетелствана суровиНите с посоЧване на съответствие с мищробиологичните стандарти. ПроизводитеJUIт езадължен да поддържа'класификатор за суровини и материали" с Инбормационните листове забезопасноСт, ИнфорМационнИ листове с TexHшIec* даr"йGDSS) , дЪ*"r"ите сертификати,цредоставени от цроизводителите на суровините, които съдържат границито намикробиологичните показатели на вещества и смеси използвани при производството накозметични,l продукт, МикробиологиtIните спецификации на съставките, както и методите заопредеJuIне на показателите им за контрол трябва iu a" arrpuoBaT в,щосието на продукта и да сепредоставят при поискване, Резу-гrтатrтге от входящия, текущия и изходящиrI производственконтрол трябва да се съхраrulват от производIrтеJuI и да могат да бъдат предоставени припоискване.

стаби;пrостта
продукт и на
условиrI.

чрез наблподение на коЕкротниrI
IIа анЕLпогични цродукти в реаJIни

4

От гледна точка на м



микроорганизми, cfi]./cmj БДС EN ISO 16212:2017

*Специфични микроорганизми:
Staphylococ clts alJr eus,
Р s е udоm опаs аеrugiп о s а,
Escherichia coli,
caпdida аlьiсапs

,Ща не се откриват в 1 g или
Ща не се откриват в 1 g или
Ща не се откриват в 1 g или
Да не се откDиват в 1 s или

ml
ml
ml
ml

БДС EN ISO 22718:2016
БДС EN ISO 21717:2016
БДС EN ISO 21150:2016
БДС EN ISO 1841б:2016*Съzласно БДС EN ISO ]7516;2015

Мuкро бuолоzuчнu zранuчнu сmойносmu "
* Съzласно лSСС,S- 9-mа Ревuзuя

,,Козмеrпuчнlt проdукmu Мuкробuолоzuя

МикробиологичнияТ аналиЗ показва, че продуктът е в съответствие с изискваниJIта за безопасност
по отношение на микробиологичната чистота.

3. Ефпкасност на консеDвиращата система
ЕфективНостта Еа консеРвиратцата система се доказва с тост за натоварване /oochallengo
test"/. Протоколите от теста са наJIични при цроизводитеJIя.

l. Примеси. следи
съставките са произведени в съответствие с изискванията за отсъствио на техничоски
замърсявЕlния и микробиологична чистота за влЕгане в козметиIIни продукти.

2. Информация относно опаковката

т8 омО DEUS 30 MINUTES Alginate mask Gold rесочеr1 Алгинатна маска златна ,30g се
разфасова в първични оп{жовки в художествено оформено термофолио от дLU/рЕ/ рЕт ,
поставени в художествено оформени картонени опаковки, заедно с Т8 оМо DEUS 30 MINUTES
Alginate mask Black rесоvеr; Алгинатна маска черна,30g. Стикер за опаковка на български
език, съгласно Регламент \22З12009 ЕС.

характеристиките на опаковките са налични в досието на про.ryктц разполaгаемо във
"Вилави Еу" ЕоОД. Опаковъчните материаJIи са в съответствие с Регламент (ЕО)
190712006 (REACH) и актуаJIНите изисКвulIIия на Наредбата за опtжовкито и отпадъците от
опitковки от м. авryст 2013 г. Проведените тестово за съвместимост на търговската
опаковка с крйЕия продукт при стйна температУрq хJIадиJIник, термостат и на светJIина,
пок€LзваТ JIипса на откJIоНеЕиrI оТ стаЕдартНата анаJIиТична спецификация. Не са
предостЕlвени дЕ}нни за промени в цвета (на опаковката и на козмотиtIния продrкт); за
теч/прогryскане; за промени във формата на опаковката. При разфасовката на продукта се
доrryска откJIонение в масата - нето9 съгласно актуаJIните изискваIIия на Наредба за
предваритеJIно опакованите коJIиIIества щ)о.ryкти от 2003г. Всяка единиIIна опЕжовка е
етикетираЕа в оъответствие с Реглаrrлент (ЕО) Ns 122З/2009 относно козметитIните
продукти. Потребителските опаковки се поставят в транспортна каса от вълпrообразен
картон / трислойно ве.шrапе/ по БЩС 9254-90. "Вилави Еу" ЕоОЩ трябва дu.rо.од"р*u
"Класификатор за опаковъчIIите материILJIи и опаковките", .Щекларчц"" за безопас"Ъa, о,
производитеJIите и дЕlнни, които гараЕтират чистотата, безопасността и стабилността на
опаковкиТе в обявеНия сроК на трайнОот. Ща се съхрttЕяват в c)rxo, проветриво помещенио



при температурИ от 50С до +250С Еа тъмно, дrшече от източници на топJIиЕа и прякасльнчева светJIина.

l, l5 g на прах се разтваря в 50ml вода със стайна температура (не по-висока от 20 градуса)
2. Разбъркайте маската до консистенциrI на гьста заквасена сметана.
3. .Ща се нанесе слой с дебелина 2-Зmm.
4. След 30 минути с едно движение отдолу - нагоре отсранете.

Т8 ОМО DEUS 30 MINUTES Alginate mask Gold rесочеr; Алгинатна маска зJIатна, зOml епродукг, спадащ към категорията Продукти за кожата; Козметични продукти за кожата; Маски залице

Упоцlеба - средно 2 пъти седмиtIно след ра:}пеждане с вода( 70-80%) .

Щневно прилагано количество, след разреждане -3.54 g върху * 650 сm2 кожна повърхност
(площта на лицето и шията) . Факгор на ретенция - 0.01. относи:гелно приложено количество
дневнО -5,5з2 mg&gДflday. ЩневНо ниво на експозиция -0.З5 gl day. (SCCS Notes of Guidance
lOth Revision,2018).

може да се употребява в течение на цялата година, независимо от сезона.
отнася се към Iрупата '' rinse-off '' козметични цродукти.
Ефекгивен продукт за потребители с всеки тип кож* Може да се използва от лица,
принадлежапIи към всички възрастови групи, от двата пола, с изкJIючение на деца под 3 години
и лица с алергия към tuкоя от съставките.

те традиционно се използват в подобен вид козметични продукти без данни за неблагоприятни
ефекги.

съобразена с изискванията на Регламеrrга.

Bulgheroni и съавторИ, 2009) пок€Lзва, че около 87Yо оттях имат ниска остра орална юксичност
- СТОЙНОСТИТе За DL 50 Са ПО-ВИСОКИ От 2000mg/kg. .Щанните от проведе ни28дневни опити на
животни опредеJUIт стойности на NOAEL над 200 mglkg/d за 63Yо от съставките, които не се
класифицират като опасни. Авторите предлагат при отсъствие на експериментаJIно определени
стойности HaNOAEL за съставките, които не се кJIасифицират като опасни, да се използва l%o
от опредеЛената остра токсичност DL50 за плъхове или 20mglkg/d. Това проучване успешно се
прилага при изчислението на Mos за риска на системната експозициrI на съставките на
козметичните продукги.



експозициJI и факгорът на ретенция (SCCS,2018), изчислените стойности
системната експозиция (sED) определят, че степента на безопасност
кожна експозицИrI на състаВкI,rте на козметичния продукт е над l00.

Въз основа на ншIичната токсикологична литература (изчисления не са направени, тъй като не сапредставени точни концентрации от производителя) се прави закJIючението, че всички съставки,взети поотделно, какго и в комбинация имат подходяща граница за безопасност.

за дозата, опредеJUIща

(MoS) при системна

чпI.

SOLUM DIATOMEAE -наименование по INCI, CAS }lb7631-86-9, EINECS/ELINCS лlь2з 1-545-4това е от диатомозна земна скша. Това е бяла глина, подобна на прах, която е съставена от
фосилизирани останки от морски планктон. Той е източник на силициев диоксид, който се изискваот органиЗма за образуването на колаген. Той също така съдържа минерiLли като калций, магнезий,цинк, мед, селен и фосфор и ще даде минерален тласък, a*aфопrрur",u кожата. .Щиатомите могатда помогнат за възстановяването на колаген, премахване на мъртвите кожни клетки, които могатда дадат вид на уморена, износена кожа. Може да помогне за премахване на черно-бели глави инамшUIване на допълнителния себум върху кожата от акне. Тя ще остави кожата здрава, сияйна,чиста и свежа.
Токсикологична информация
Информация за токсикологичнlfге ефекти.Главна информация: Този продукг има нискатоксичност, Само големи обеми могат да имат неблаiоприятно въздействие върху човешкотозДраве.
инха,пация: Прахът във високи концек!рации може да раздразни дихателната система.ПоглъщаНе: Не се очакваТ вредни ефекги в количества, които могат да бъдат погълнати слlчайно.кошгакг с кожата: Продължи."пr-i контакг може да причини сухота на кожата.визуален контакг: Частиците в очите могат да причиюIт дрiвнене и ухu,кване.Екологпчна информация
Екотоксичност, Компонентите на продукта не са класифицирани като опасни за околната среда.това обаче не изключва, че големи или чести рzвливи могат да имат вредно или вредновъздействие върху околната среда.
токсичност
LC 50, 96 часа, риба mg / l> l000
ЕС 50,48 часа, Daphnia, mg / l> 1000
IC50, 72 часа, водорасли , mg ll> 1000
Устойчивост и раз|радимост рtвгрФкдане. Продукьт не е биоразградим.Биоакуиулиращ пчlеlциал. проду*от не съдържа вещества, за които се очаква да бъдатбиоакумулиращи, МобилносrЪ пБо"u.а мобилност. Продуктът е нерд}творим във вода.РезултатИ от оценкаТа на РВТ и чРчВ: Несе *nu."6"-u-i|u *uro рвт / чРчВ по настоящитекритерии на ЕС. Други неблагоприятни ефекти. Не е ,r"."rrо.

CALCIUM SULFATE -наименование по INCI, CAS ль7778-18-9, EINECSлLINCS ль231-900-3калциевият сулфат (или калциев сулфат ) е неорганичното съединение с формула caso 4 исвързани хидрати , Всички форми са бели твърди веществ1 които са слабо разтворими във водаТоксикологиtIна информация 
-

Информация за токсикологичните ефекти



Остра токсичност
LD50 Орално - плъх - женски -> 1,581 mg / kg
(Метод на фиксирана доза)
LC50 Вдишване - плъх - мъж и жена - 4 h -> З,26 mg l l
(Ръководство за тестване на ОИСР 403)
Корозия / дразнене на кожата Кожа - заек
Резултат: Без дразнене на кожата
(Ръководство за тестване на ОИСР 404)
сериозно увреждане на очите / дразнене на очите очи - заек
Резултат: Без дразнене на очиге (оисР тестово ръководство 405)
Реопираторна или кожна сенсибилизация
Тест на Бюлер - морско свинIIе
не предизвиква сенсибилизация при лабораторни животни.
(Насока за тестване на ОИСР 406)
Мугагенност на зародишните кJIетки
in vitro анаJIиз S. Typhimurium Резултат: отрицателен
Мугагенност (тест за миIсpонуклеар) мишка - мъжки
Резултат: отрицателен
Канцерогенност
IARC: Нnnго един компонент на този продукт, който присъства на нива, по-големи или равни на
0,7Уо, не е идентифициран като
вероятен, възможен или потвърден канцероген за човека от IARC.
Репродукгивна токсичност HrIMa данни
специфична токсичност за целевите органи - еднократна експозициlI няма данниспецифична токсичност за целевите органи - многократна експозиция няма данниОпасност от аспирация шIма данни
,Щопълнителна информациrI
токсичност при многократни дози - плъх - мъжки - Гаваж - Не се наблюдава ниво на
неблагоприятен ефект - 79 mg / kg - Най-ниско
наблюдавано нивО на неблагоприJIтен ефект - 2З7 mg /kg
RTECS: WSб920000
[околкото ни е известно, химичнrтге, физичните и токсикологичните свойства не са били щателнопроучени.
Екологична информация
Токсичност
Токсичност за риба LC50 - Lepomis macrochirus - 2.980 mg / l _ 96 h
Устойчивост и ра:}градимост tulмa данни
Биоакумулиращ потенциал }fiма данни
Подвижност в почвата няма данни
Резултати от оценката на РВТ и vPvB
рвт / vpvB оценката не е наJIична, тъй като не се изисква / не се провежда оценка на химическата
оезопасност
Други неблагоприятни ефекти няма данни

AQUA (INCI)- CAS }{ь 77з2-|8-5,EINECS/ELINCS Jф 231-791-2.
Родu" water (II\iNi), Еui(Pц. Еur.)- Наредба М 9 на Министерство на околната среда и водите, къмЗакона за водrге (ДВ, бр. 30/2001 г.). Обичаен разтворител или водна фаза.Фирмата използва ц)ечистена вода за производство на козметични продукги.
пречистената вода се полrIава чрез инсталация със система за обратна осмоза.
показателите на цречистената вода отюварят на изискванията на ph Еur 5.



инсталацията за производство на пречистена вода включва:
- 

_!елиментен филтьр с филтриращ патрон до 50 микрона;
- Карбонов филтър о автоматично управление;
- .Щвуколонна омекотителна инсталация - Autotrol Ready Soft ТМ;
-_Система за обратна осмоза модел ROM400OG2-AQ. 

J

Инсталацията притежава сертификат.

FulXP Complex
STONE EXTRACT -INCI наименование; CAS ЛЪ; EINECSлLINECS NsЕкстракг от група от минерали от филосиликат, произведени от химическото и физическотоизветряване на скаJIите.
комплекс сол на хуминови, химатомеланови и фулвови киселини, азот-кисело сребро (дg +),
дестилирана вода.
В състава на комплекса -сол на ху'{инови киселини (FulXP COMPLEX):
Сол на хуминови и улминови киселини
Сол фулвови киселини
хемато-меланови киселина
Азот-кисело сребро (Ае +)
Азот общ QrI)
Фосфор (Р)
Калият е общо (К)
Натрий общ (Na)
Калций (Са)
Магнезий (Mg)
Желязо (Fе)
Манган (Mn)
Щинк (Zn)
Мед (Cu)

Токсикологична информация
информация за токсикологичните ефекти.главна информация: Този продукт има нискатоксичност, Само големи обеми могат да имат неблагоприятно въздействие върху човешкотоздраве.
инха,гlация: Прахът във високи концентрации може да раздразни дихателната система.ПоглъщаНе: Не се очакваТ вреднИ ефекгИ в количества, които могат да бъдат погълнати слlчайно.контакт с кожата: Продължи""пr*i контакг може да причини сухота на кожата.ВизуалеН контакт: Частиците в очите могаТ да причиtUIт дразнене и fx.:KBaHe.Екологична информация
Екотоксичност, Компонентите на продукта не са класифицирани като опасни за околната среда.това обаче не изключва, че големи или чести разливи могат да имат вредно или вредновъздействие върху околната среда.
токсичност
LC 50, 96 часа, риба mg / l> 1000
ЕС 50, 48 часа, Daphnia, mg / l> 1000
IC50,72 часа, водорасли, mg / l> l000
Устойчивост и разградимост разгрФкдане. Продуктьт не е биоразградим.БиоакумуЛираЩ потенциаЛ Продуктът не съдържа вещества, за които се очаква да бъдатбиоакумулиращи, Мобилносrъ no""ura мобилност. Продуктът е неразтворим във вода.РезултатИ от оценкаТа на РВТ и vPvB: Не_се *лuс"6иffi] *uro рвт / чРчВ по настоящитекритерии на ЕС. Други неблагоприятни ефекти. Не е 

"."..r"о.



TETRASODIUM PYROPHOSPHATE- INCI наименование, CAS J\97722-8 8_5 ; EINECS ль2з l -767-
1

Токсикологична информация
щанни за токсикологиrпа Пътища за попадане: вдишване. При поглъщане.
Токсичност за животни: остра орална токсиtIност (LD50): 31000 мг / кг [плъхове].Хронични ефекги при човека: няма. Други,о*a^"" ефекти гц)и човека:
опасни при вдишване, Малко по-опасен в_случай 

"u 
n|lu кожен контакг (вещество, причиrUIващовъзпаление)о за поглъщане, Специални ЗабелЬжки au,Ь*""""остта върху животни: Няма на

ра:}положение, Специални Забележки по Хронични ефекги при човека: Може да предизвиканежелани рецродуктивни ефекти въз основа на данните за животни.
специални Забележки върху други юксиtIни ефекти цри човека:
остри Потенциални въздейст"й 

"rр*у 
здравето: Кожа: Може да предизвика дра}нене на кожата.очи: Може да предизвика др€внене на очите. Вдишване: Може да предизвика

дразнене на дIо(ателните пътища, Поглъщане: Може да предизвика дразнене на храносмилателниrIтракг, Токсикологичните свойства на това вещество не са напъJIно изследвани.Екологична информация
Информация за околната среда
ЕкотоксиЧност: Не е 

" 
налйчност. БПК5 и ХГIК: Няма на ра:tположение. Продукти отбиоразграждането:

вероятно опасни краткосрочни разпадни продукти, не е вероятно. Въпреки товъ дългосрочниразпадни продукти могат да възникнат. Токсичност на продуктите от биоразгракдането: Самиятпродукт и неговите цродукги при р;вгрa)кдане не са токсични.

ALGIN-INCI наименование; CAS J-,l99005-з8-3 / 57606-о4-9; EINECSлLINECS }lbАлгинът е химшIно вещество, поJtуrено от кафяви водорасли.
ТоксикологиtIна информация
Път на влизане: Вдишване. При поглъщане.
Токсичност за животни: ОстрЪ орална токсичност (LD50):> 5000 mg i kg [Плъх].хронични ефекги върху хора: Няма наразположение.
други токсични ефекти при хора: Леко опасен при контакт с кожата (дразнещ), поглъщане,вдишване.
специални забележки относно токсичността цри животни: Няма наразположение.специални забележки относно хроничнn.ге_ефЁкги върху хората: Няма на р{вположение.специални забележки за други токсични ефеь 

""р*у 
iopuru,

Остри потенциални ефекги върху здравето: кожа: йо*. да предизвика дрЕLзнене на кожата. очи:може да цредизвика дрff}нене на очите. Вдишване: Може да причини
дршнене на дихателни:ге пътища. Нисък риск за обичайната индустриаJIна манипулациrI.поглъщане: Може да предизвика стомапrно-чревно дрЕвнене с гадене,
пOвръщане и диария, Нисъкриск за обичайнатu,"ду"rрrirлна манипулация. Най-голяматаопасност от поглъщането на големи количества е
чревна обструкция, Токсикологичните свойства на това вещество не са напълно проучени.Екологична информация
Екотоксичност: Няма налични.
BOD5 и COD: Няма на разположение.
Продукти на биоразграждане :

ВъзможнО е опаснИ краткосроЧни продукти на разграждането да не са вероятни. Може обаче давъ*}никнат дългосрочни продукти на разграждането.токсичност на цродуктитъ oi Оrор*.рu,кдане: Самият продукт и неговите продукги на
разгрiDкдане не са токсични.
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специални забележки относно продукгите от биоразгрilкдане: Няма наразположение.
ПродукьТ не е класифицираН като канцерогенен, мугагенен и токсичен за репродукцията (CI!R)
от категории 1А, |В и2 по Регламент (ЕО) No |27212008. Не се класифицира като опасен
съгласно Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични
вещества и смеси (въведена с ПМС J,lb 182, ДВ бр. б812010 г), хармонизирана по Регламент (ЕО) JФ
|27212008. Няма ограничения според Регламент (Ео) }lb |22З12009.

GALACTOARABINAN -наименование по INCI, CAS Nь903 6-66-2, EINECSлLINCS J\b232-9 l 0-0
естествен, мек и водоразтворим полизахарид, койго повишава стабилностга на емулсията,
HtlN,laJUIBa трансепиДермаJIната загуба на вода (TEWL) и осигурява контрол на влагата във форми.
функционален полизtlхарид, извлечен от лиственицата, добr.rга в Северна Дмерика.
ТоксикологиtIна информация
Информация за токсикологичнlтге ефекти

. Остра токсиtIност: LD 50:> 2000 mg / kg (оценена стойност)
korrTakT с кожата: Изчислено много слабо дразнещо
При контакг с очите: Изчислено леко дршнещо
Екологична информация
Токсичност FIяма данни
Устойчивост и разцрадимост
Няма налични конIФетни данни
Биоакумулиращ потенциал
Няма налични конщретни данни
преносимост в почвата Няма налични конкретни данни
Резултати от оценката на РВТ и чРчР Не се отнася
Други неблагоприятни ефекти Няма данни

SODIUM ASCORBATE -наименование по INCI, CAS лЪ134-ОЗ-2,ЕINЕСSлLINсS м205-12б-1
Натриевият аскорбат е една от редицата минерални соли на аскорбиновата киселина (витамин С).
като натриева сол на аскорбиновата киселина, тя е известна като минерал аскорбат. Не е
доказано, че е по- биологично достъпна от която и да е друга форма на витамин С. Като
хранителна добавка има Е номер Е301 и се използва като антиоксидант и регулатор на
киселинността.
Токсикологиtlна информация
Остра токсиtIноСт: LD50 11 900 mg / kg (орално, плъх)
LD50 8 000 mg i kg (орално, мишка)
LD50 518 mg i kg (i.v., мишка)
Локални ефекги:
Око: може да причини дразнене
Лигавиците: могат да причинят дрirзнене
Кожа: може да цршIини дрiвнене; особено във връзка с влtDкност (изпотяване)
Хронична токсичност: При предра}положени лшр 4il2 g / d могат да приIIинJIт смятане на уринатамугагенност: Няма подозрениrI за мутагенност при човека
Канцерогенност: Не е канцерогенна (няколко вида)
Репродукгивна токсичност: Не тератогенна, не ембрионална
забележка: Пероралният прием на до 9 g на ден не 

"оди 
до сериозни токсични ефекти, но дори и

по-малкИ колшIества могаТ да причиШIт диария; RDA (преПоръчителна дневна доза): б0 mg,
Екологична информация

!59uл9"" биоразграДимост: Щобре присъща биоразградимост;
97Оh, 5 d; 100%, 15 d
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ЕКОтоксичност: Едва токсшIен за риба (дъгова пъсrърва) LC50 (96 h) 1020 mg / |; инхибиторната
концентрациrI
се отнася до повторно защрепване към субстрата (Dreissena polymorpha) MIC (48 h)> 50 mg / l
(номинално
концеЕграция). ЗамЪрсяване на въздуха: Спазвайте местните / национални разпорелби.

AMYLODEXTRIN -наименование по INCI, CAS Ns 9005-84-9, EINECS/ELINCS Nр2З2-686-4
,щекстрините са црупа въглехидрати с ниско молекулно тегло, Пол)лrени от хид)олизата на нишесте
или гликоГен . ЩекстРините са смесИ от полимеРи на D- глюкознИ единици, свързани с с- (l + 4)
ИЛИ О- (1 - б) Гликозидни връзки. {екстрин могат да бъдат получени от нишесте, използвайки
ензими като ап{илази.
Токсикологична информация

ИнформациJI за токсикологичнtтtе ефекти
Остра токсичност (орално): Не е класифициран
Остра токGиtIност (дермално): Не е класифициран
Остра токсиtIност (вдишване): Не е класифициран
Корозия / дразнене на кожата: Не е класифициран
рН:4 -7,5(2%)
Сериозно увреждане / дразнене на очите: Не е класифицирано
рН:4 -7,5 (2%)
Респираторна или кожна сенсибилизация: Не е класифициран
Мугагенност на зародишните кJIетки: Не е класифициран
Канцерогенност: Не е класифициран
Репродукгивна токсичност: Не е шlасифицирана
СпецифиЧна токсичНост за целевите органи - еднократна експозиция: Не е класифициран
Специфична токсичност за целевите органи - повтаря се
експозиция: Не са класифицирани
Опасност от вдишване: Не е класифициран
Вискозитет, кинематичен: Няма напи.Iни данн
Екологична информация
токсичност
Екология - общо: Не е класиф"rщра"о като опасно за околната среда в съответствие с критериите
на Регламеrrг (ЕО) 1272/2008.
ЕкологиЯ - въздух: Не е класифициран като опасен за озоновия слой (Регламеrг (ЕО) ]ф
1005/2009).
ЕкологиЯ - вода: Мек воден замърсител (повърхностни води).
Устойчивост и ра:}црадимост Нишесте (9005-S4-9)
устойчивост и разцрадимост Лесно биоразградим във вода.
THOD 1,18 g Oz l gвещество
Биоакумулиращ потенциал
FIяма налична допълнителна информациJI
Подвижност в почвата
F{яма налична допълнителна информация
Други неблагогlриятни ефекти
FIяма налична допълнителна информациrI

IЬРФЮМНА КОМПОЗИЦИЯ PARFUM JAGO ТВМ

Kod 4009641 СмеС от натурurлни и синтетични парфюмни вещества.
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Токсилогичпа информацпя
този препарат не е подлаган на токсилогично тестване, но е съчетан от материали с токсилогични
библиографии. с оглед на затрудненията да се използват стандартни техники на токсилогично
оценяване за предвиждане на потенци:шни рискове за податливите индивиди илиза възникване нанеочаквани ситуации, препаратът се счита и се употребява като носещ опасности за човешкото
здраве и се изпоЛзва в съотВетствие със всиtIки възможни предпазни мерки.
Екологична иформация
ЕкотоксиЧност: Не са провеЖдани екотоксикологични изследвания. С оглед на затрудненията дасе използват стандартни техники за екотоксикологично оценяване за цредвиждане на влиянието наоцределени методи на освобождаване на веществото в уязвими или локализирани части отекосистемата, този препарат се приема и се употребяьа като щриещ потенциаJIни рискове заоколната среда, и се използва при съблюдаване на всички възможни предпазни мерки.
устойчивост и ра:}градимост: Не са провеждани изследвания.
ПродуктъТ не е кJIасИфицираН като канцерогенен, мутагенеН и токсичеН за рецродукциrIта (CПiffl)от категории 1А, 1В и 2 по Регламент (ЕО) No |27212008. Съгласно,Щиректива 15i 200з/ЕЕС иРегламенТ l22зl 2009 се изисква отбелязване в състава по INCI върху Ы"п"ru на щрайния продуктна съставКите на композицИята, представJIяващи контактни сенсибилизатори цри концентрациrI вготовия продукт на4 0, 01%о ( в продукги с отмиване ) и 0, 001% ( в продукти без отмиване).'В конкретнИя сл1"lаЙ парфюмни съставки с алергизиращо действие, които трябва да бъдат
отбелязани върху етикета на крайния продукт (продукт с отмиване), базирано на тяхната
концентрация няма.

GOLD - INCI наименование CAS м 7440-57-5 EINECS Л9 231-165-9.

Токсикологична информация
Маршруги за влизане: Няма наJIични.
токсичност за животни:
LD50: Няма налични.
LC50: FIяма на разположение.
хронични ефекги върху хора: Няма на разположение.
други токсични ефекти върху хората: ле*о o.rucro при поглъщане, цри вдишване. Не Дразникожата.
Специални забележки относно токсичността при животни: F:Iяма на разположение.специални забележки относно хроничните ефекги върху хората: Няма на разположение.специални забележки относно Други 

"о*.r"r" ефекги върху хората
Потенциални ефекти върху зд)авето:
Кожа: Не е извеСтно, че контаImът с кожата с този материал в твърди форми е опасен. В фино
рЕ}зделена форма,
контакгът с кожата може да доведе до локално дра:}нене
Вдишване: ПрахъТ мояtе да предизВика дрzвнене на дихателните пътища чрез механично действие.Няма значими остри или хрониtIни ефекги
са известни при експозиция чрез вдишване,
поглъщане: Поглъщането на този материал в фино Раздробена форма може да цредизвикад)дlнене на cToMaJ(a, повръщане,
адбоминиална болка, хеморагиЯ, диариJI. Щългосрочното (хронично) поглъщане на мах причинява
увреждане на черниrI дроб,
бъбреците, далака, панкреаса и мозъка.
усложнениJI в здравето, дължащи се на експозициJI: Предшестващи се белодробни заболявания(например бронхит, емфизем) ' -Л --

може да се влоши при вдишване на този материал като дим.
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Екологична информация
Екотоксичност: Няма налични.
BOD5 и COD: Няма нараlположение.
продукги на биоразграждане: Вероятно опасни краткотрайни продукги на ршграждане не са
вероятни. Въпреки това,
могат да въ*}никнат дългосрочни продукги на разпадане.
токсичност на продуктиге от биоразгражда"е: Самият продукт и неговите продукти на ра}паданене са токсични.

OPTIM HYALTM
HYDROLYZED YЕА S Т EXTRACT, С ETYL HYDROXYETHYLCELLUL О SE,
POLYGLUCURONIC ACID, LECITHIN - INCI наименование, CAS Nч-;
80455-45-4; 36655-86-4; 8002-4З-5 / 80з0-76-0 (soybean); EINECS Jt{b-;
2з2-з07-2 / 310,129. OPTIM HYAL ТМ е средствоЪu 

"r.пu*дане 
на кожата, полr{ено чрез

биофермеrrтация. Съдържа Glycokines'*, олигозахариди на ацетилирана глюкоронова киселина,
имащИ струкгура, подобна на фрагмеНти от хиаJIуронова киселина. Изглажда бръчките,
овлаJкIUIва повърхността и дълбочината на кожата и повишава ьвкавостта и устойчивостта на
кожата, Този продукг се црепоръчва за всички продукги за грижа за кожата за лице, околоочен
контур и тяло.
Токсикологична информаIдия
Остри реакции
Основни пътища Еа експозиция
Очи- може да предизвика д)азнене
Кожа- може да предизвика дразнеЕе
вдишваrrе- може да бъде вреден при вдишване. Може да предизвика д)азнене.поглъщане- може да бъде вреден цри поглъщаЕе. Пъгтьщането може да причини
стомашно-чревно д)ttзнене, гадоне, повръщане
и мария.
Хронични ефекти- Не оа известни
Остра токсичност
Информацпя за про.цукта- няма информация за остра токсичност IIа този продукт
Информация за компоЕентите-
.Щразнене. ЕIяма наJIична информация.
Токсикологична информация
Хронична токсичност- }lяма наJIична информация
Канцерогенност -Не са известни канцерогенни химикаjIи в този продукт
Сенсибиrпrзация -fIяма наJIична информация.
Мугагенни ефекти -Няма нrшична 

"Ъфорruц"".
_Ефекти върху репродrктивната система -Няма наJIична информация.
Ефекти върху рfflвитието Няма наJIична информация.
Тератогенност- Няма наJIична информация.
ДругИ нежелатеJIни ефекТи -ТоксиКологичниТе свойства не са напълнО ПРо)п{еIIи.
Ендощринна диср. I4нформация- Еяма информация
Екологичrrа инф ормация
Ща не се изпуска в канаJIизаIшята
Устойчивост и рЕвцрадимост- Няма наJIична информация
Биоакумулиране / Натрупване- Няма нЕIJмчIIа 

""фЪрruц-
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Т8 ОМО DEUS 30 MINUTES Alginate mask Gold rесочеr; Алгинатна маска златна,30g не е
изследван на опитни животни, но IIJIкои от съставките му са изп}rгвани на опитни животни преди
2004 г.

Ix. Възможни нежелани ефеrсти и сериозни неlкелани ефеrсги

Съставките на Т8 омо DEUS 30 MINUTES Alginate mask Gold rесочеr1 Алгинатна маска
златна,30g са съвместими и не се очаква комбинирано драпнещо действие от адитивен тип.

сенсибилИзация с антитела към съставки на консервантаи/ илидруги съставки.

обилно с вода. Ако дразненето продължава да се потърси медицинска помощ.

попадане в очите).

козметичния продукг на пазара

в момента на изготвяне на оценката за безопасност, не са предоставени данни и резултати от
проведени кJIинични, дерматологични, или други изследваниrt на козметичния цродукт.

чАсТ Б. Оценка на безопасността на козметичния продукт

I. обсъэкдане и закlrючение

т8 омО DEUS 30 MINUTES Alginate mask Gold rесочеr1 Алгинатна маска златна,30g
професионална козметикq създадена на базата на кафяви морски водорасли. Всички тези
компоненти заедно правят формула за дълбоко третиране на кожата на лицето. Маската цремахва
свободните радикали и активните и съставки помагат за възстановяване и обновяване на кожата и
ускоряват образуването на нови кJIетки, и помагат за забавяне на процеса на стареене на кожата.
маската прави кожата мека, еластиtIна с блясък.

подходящ 3а всички видове кожа. Може да се използва от хора, цринадлежащи кьм всички
възрастовИ црупи, с изкJIючеНие на деца. ПроТивопоказНо е използВането му от деца и хора с
индиви.ryална непонОсимост. ПредИ употреба да се направи тест за алергия! Пазете очrrге! При
попадане в очите да се изплакнат обилно с вода!

Начин на употреба:
1. 15 g на прах се раптваря в 50ml вода със стайна температура (не по-висока от 20 градуса)
2. Разбъркайте маската до консистенциJI на гъста заквасена сметана.
З. .Ща се нанесе слой с дебелина 2-3mm.
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4. След З0 минути с едно движение отдолу - нагоре отсранете.

Съхранение: [обре затворен при температура 5 - 25,с, без да се излага
светлина.

на дирекгна слънчева

кАТЕгоРия нА коЗМЕТиtIния ПРоflУКТ:

кАтЕгоРия(срNР): IIиво1: Проryкти за кожата; Ниво2: Козметични продукти за кожата;
Ниво3: Маскп за лице

Съдържа компоненти, които традиционно се използват в тази категория козметични продукти. Не
съдържа съставки от генетично модифицирани организми, наноматериали или животинскипродукги' FIяма съставки' класифицирани като канцерогени, мугагени И токсични за
репродукцията (CMR) от категории lA, lB и 2 по Regulation (ЕО) Nь 127il2008.

Съставките на Т8 омо DEUS 30 MINUTES Alginate mask Gold rесочеr1 Длгинатна маска
златна,30g са съвместими и не се очаква комбинирано д)азнещо действие от адитивен тип.

Възможни са в много редки слrIаи ЕIлергични реакции при лица, които имат коЕгакгна
СеНСИбИЛИЗаЦИЯ С аНТИТела към съставки на консервантапl илиЙу.r ar"ru"*r,
при слуlйно попадане в очите може да предизвика механично дрвнене. ,ща се изплакне обилно с
вода. Ако дразненето продължава да се потърси медицинака помощ.
.Ща се пази от достъп на маJIки деца, поради риск от нецредвидима употреба (поглъщане ипопадане в очи:ге).
Няма данни за неблагоцриятни ефекги
козметичниJI продукт на пазара.

върху здравето на потребигелите след пускане на

продукьт не е изследван на опитни животни, но t{якои от съставките му са изпитвани на опитни
животни цреди 2004 г.
Фирмената политика, физико-химичните и микробиологичните спецификации, токсикологичната
характеристика на съставките И на козметичния продукт, gкспозицията, опаковките иетикетирането гарантират отсъствие на нежелани ефекти при нормatлно използване спореднеювото предназначение и предвидимия начин на употреба.
При промяна на състава, влагане на нови компонепти илидока:}ани неблагоприятни ефекги сред
потреби:гелI{ге, ще се извърши нова оценка за безопасността на Т8 омо DEUS 30 MINUTES
Alginate mask Gold rесочеr1 Алгинатна маска златна,30g.

Етикетът трябва да отговаря на изискваниrIта на т.1, 2 и 5 от чл. 19 на РегламеIrг (ЕО) |22з/2оо9
г. относно козметичнI{ге продукти.

III. обосновка

16



оценката за безопасност е изготвена съгласно Насоки на sccs, 9-та Ревизия каю са взетипредвид:
о ФизикОхимичните и микробИологични характеристики на суровините, опаковката икозметичния продукг;
о Отсъствие на примеси, или опасни вещества;
о ТоксикологиlIниrI профил на суровините и на козметичниrt продукт;о Нива на експозиция на продукта и на съставките;
, При оценката на риска са к}ети предвид особеностите за експозицията на козмети!Iния

продукт цри използване на метода Threshold Toxicological Сопсеrп (ттс), препоръчван отSCCS (2008);
о оценката за безоПасносТ е съобразена с препоръките на Rogires и Pauwels (200S);о Взети са под внимание оrраниченията на IFRA /48ма поправка/;
о ТоксикологиtIна база данни;
. Публикации за сходни продукти

При промяна на състава, влагане на нови съставки или доказани нежелани ефекги сред
потреби,гелите ще се извърши нова оценка за безопасността на Т8 омо DEUS 30 MINUTES
Alginate mask Gold rесочеr1 Алгинатна маска златна,30g.

IV.Правни норми

2009 No L З42
ЗаКОН За ЗаТЦИТа На потребителrте (Р бр. 9912005 г, изм. доп. дв бр. з0, 51, 5з, 59, l05, 108/2006 г)Наредба J\b 4 от З февруари 2015 г. .u 

".".*ч"ията кьм използване на добавки в хр{лните ( Щ. бр.12 от
J] Фев9rапи 20 l 5г.), .Щиректива g 5 l 3 I пс,Щиректива s9 / \97 Бс
Наредба Nb 9 за качествотО на водата, предназнаЧена за питейно - битови цели (ДВ бр.З0l200l г)Наредба Л! 2 за материаJIиТе и предметите 

_9Т пластмаси предн:вначени за конт€кт с храни (ДВ бр.
],з/2009 Ц чзм. Лоп. !р бр_ 8б12008 ц Щ бр. 62/2010),РегладпЪн" @О) Nз g75/200g
наредба Jft З за специфичните изисквания кьм материаJIи и предмети, рЕlзлични от пластмаси,предназначени за контЕкт с хр{лни (ДВ бр. 5|/2007 г, изм. лоп. ДR бр.-8З/200S-гf
НаРеДба За ОПаКОВКИТе и отпадъците от опаковки. (Приета с IIмс irlо 271 от з'о.tо.zоt2 г., обн., ш, бр.85 от 6.1 1.20|2 г., в сил€ от 6.11.2012 г., изм. 

" 
доп., оЪ zО оrlо.ов.zоtЗ г., в сила от 30.08.201З г)IIМС }l9 182 с Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химиrIни

чттва и смеси (дв б!.68/2010 г),,Щиректиьа67l54ý/ЕЕi и Щиреrстиьа|999/45/ЕСIIмс }lb 207 С Нuр9обu за принцип"r., 
""*"*цията 

и удостоверяването на ,Щобрата лабораторнапрЕжтика. (ДВ бр. 7412004 г),,Щиректива 87/18лЕС
ус ry З]6 с НареЛба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди (ДВ бр. 4/2008 г)наредба J\! 13 за защита на работеiште от рискове, свързани с експозиция Еа химични агенти при
qабОТа, (Ш бр.s/200а } ":у,,491 Ш бп. 7l/20b6 r, щi вр. ёiБ007 г),щиректива g8/24/EC
Commission Decision 20о6/257ВС of 9 FеЬruч.у'dооо amending'Decision 96/зз5вС establishing aninventory and а соmm:lт:з9r.lчlurе of ingredients employed in cosmetic products
Regulation (ЕС) No 19.0]l?0,9б 

чf the ЕurорЬап Parliamant and of Council cbnceming RЕдсНRegulation (ЕС) No |272/2008 of the European Parliament and of Council on cГassification, labeling andpackaging of substances and mixtures O.J. 200ъ No L з53
http ://www. inchem. org/documents/sids/sids/64 1 75.pdf
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При промяна на съставц влагане на нови състtIвки или доказани нехелани сред потребителите ще

се извърши нова оценка за безопасността на Т8 ОМО DEUS 30.Ц(IN Alginate mask Gold
rесочеr; Алгинатна маска златна, 30g.

оценител на безопасността:
Инженер-хшмик Нели Маркова
Маг. rrФармацевтпчен менпдlrсм
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ца безопа*лtостта на козметичните продуюги
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CflO Токсикология, СУ"Св. Климент
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