цроизводителите и данни, които гарантират чистотата, безопасностга и отабилността на
опtжовките в обявенц: срок натраЙност. ,,Ща се съхрашIват в с)D(о, проветриво помещение
при температури от 5uC до +25UC на тъмно, даJIече от изтощrшtи на топлина и пряка
слънIIева светлина.

Y. Нормална п разчмно предвидима чпотреба
Начин на употреба: Нанесете малко коJIичество от пастата върху четката за зъби, с кръгови
ДВижения запо!шоте да rrо!пIствате зъбr,r:ге около 2-3 минуги, след това изплzlкнете. Използвайте
поне 2 пъти дневIIо.

YI. Експозиция

на козметичния пDодчкт

Т8 ОМО DEUS 2 MINUTES
към категорията:

ниво
ниво

BLACK Черна

паста за зъбио 100ml е козметичен продукт, спадащ

Продукти за хигиена на устната кухина; Ниво 2 Продукти за грижа за зъбите;
3 Паста за зъби
1

Употреба- средно

1 -2

пъти дIевно.

устната кухина) в продьлжение на ЕякоJIко минути, след което се отстранява. относително
припоженО коJIичестВо дIIевЕО _ 4з.29 mg/kg/bйday. .Щневно ниво на експозиция цри
двукратна употреба- 0.1з8 g. Из.пrслеЕа относителна дневна експозиция -2,Iб mg/kg/Ъйdау.
Фактор на ретенция- 0.05 ( SCCP/ 2018 ).

изкJIючение на пица под З годишна възраст.

VII. Експозпция на веществата
Те тр4диЦионнО се използВат в подобен виД козметитIIrи цродукти без данни за неблагоприrIтни
ефекти.
съобразена с изискванията на Реглаrчrента.

Bulgheroni и съавтори, 2009) покrLзва, че около 87Yо от тя( имат Еиска осц)а орална токсиtшост
- стойносТите за DL 50 са по-високи от 2000mglkg. ,Щшните от проведенп 28 дневни опити на
животни опредеJIят стойности на NOAEL над 200 mg&g/d за бЗYо от съставките, които не се
класифицират като опасни. Авторите предлагат при отсъствие на експериментапно определени
стойности на NOAEL за съст€lвките,

които не се класифицират като опасЕи, да се използва

1оlо

в

ДЕКJIАРАЦИЯ ЗА ОЦЕНКА ЗА БЕЗОIЬСНОСТ
Отговорно лице за пускане на пазара на ЕС: "Вилавп ЕУ" ЕОО.Щ, Адрес:
гр.Варна, ул. Д-р Анастаспя Головина }(Ъ 9, ет 2, ап.7, тел.+359894329110
Т8 ОМО DEUS 2 MINUTES BLACK Черна паста за зъбп, 100ml
КАТЕГОРИЯ(СРNР): Ниво 1 Проryкrп за хIrгпена на устната кухина
Ниво 2 Проryкгп за грпжа за зъбите IIиво 3 Паста за зъби

ИЗГОТВЕНА ОТ: Нелп Христова Маркова
02.03.2020
СIIЕЦИАЛНОСТ: Инженер-хпмпк; Магпстър по Фармацевтичен мениджмънт
Оценката за безопасност е пзвършена в съответствпе с Регламент @О)
козметпчнпте продуктп.

ЛЪ

1223 12009 относно

Въз основа на наJIпчната ипформацпя

за въздействието

върху здравето на

козметичния продукт Т8 ОМО DEUS 2 MINUTES BLACK Черпа паста за зъби,
100ml той се счита за безопасен при усповпе, че се прплага прп нормаJIни и
разумно предвидими усJIовпя на упоц)еба. Не съдържа съставкп от генетпчно
модпфициранп организми, наноматерпаJIп плп жпвотински про,ryкти. Не
съдържа компоненти класифпцпрани като канцерогени, мJrтагенп и токсичнп за
репродукцигга (CMR) от категорпп 1A, lВп2 по Регламепт (ЕО) No 127212008.
Не е тесryван на опптнп животнп, но някои от съставкпте му са пзпIIтвани на
опитнп жпвотнп преди 2004 г.
Оценката на риска се основава на фпзико-хпмичнпте и мпкробиологичните
СПецификацпп, токспкологичЕите характерпстпки на козметичния про.ryкт п
неговите съставкп, предпазначенпето, ус.повията IIа употреба, експозпцпята,
Опаковкптq етикетираЕето п вероятността от поJIучаване на нежеJIани ефеrсгп
сред потребителпте.
Източницпте на данни с rЩоклад за оценката за безопасност на
КозМетичнпя про.ryкт са на разполо}кенпе във l'Вплавп ЕУ" ЕООД при поискване.
Аrсгуализация на настоящата оценка за безопасност щ9бъде извършена при
продукт.
усповпq че настъпят промени в пнфо

Оценител по безопасност:
Нели Христова
Щиплома:

В-94 Ns 000188/28.02. l994,

Инrкенер-химик

ТУ "Проф. ,Щ-р А. Златаров" гр. Бургас;
Магистър Фармацевтпчен менидя(мънт

.Щиплома: МУВ Ns 004078, Медицински универсптет гр. Варна
Преминетп квалифrrкационни K5rpcoвe п об5lчения: Фптотерапия

оцЕнитЕ,п

на безопасността не козметичнитв
по Раfламант {Ео)

м

1а?3/ 2009

инж. химик Нели
Маг. Фармацевтичен
о",^|

п

lr.a4

менид){lrl

Jj|d}1

ПО'rППС'

Удостоверение Ns 1 06-56 l /28. 03.20 1 6, Катедра по предшIинична и кJIиншIна
фармасология, Медиrцпrски универсIrгет гр.Варна
Токсикологпя, Удосговереrпrе N275б9/ 08.07.2019, Факушсг по химиlI и
фармшця, СУ,, Св. Климеrrг Охридски"
Квалифпкаuип: Прплагане на РегламентЛЕ1223/2009 ЕО
относно козметичнпте продукти: Сертификат 2 4-25.|0.2012l UNIPRO Italy;
Сертификат lЗ.12.20|2 l UNIPRO ltaly; Сертификат 20.03.20 l З/ UNIPRO Italy;
Сертификат1 5.05.201З

Оценител на безопаспостта на козметпчняте продукти:
cate NsSAC a02l24.02.20 l7lCosmetica Ita]ia
гр. Варн4 ул. ,,Н. Корчев" JФlOА, Тел. 0897890012
e-mail: neli.markova@abv.bg; gns.vama@gmail.com

ДОКЛАД ЗА БЕЗОIIАСНОСТ НА КОЗМЕТИtIЕН ПРОД)rКТ
"Вилави

Отговорно лЕце за пускаЕе на пазара па ЕС:
Адрес: гр.Варна, ул. Д-р Анастаеия Головина

Еу" ЕоОД,

.}{Ь

9, ет 2, ап.7

тел.+359894329110
Производител: ооО
21, офис 7, Русия

т8

"юкон",

649006, Республика Алтай, г. Горно-Длтаliск, уп. Marr,roHTo3a, дом

омо DEUS 2 MINUTES BLAСK

Черна паста за зъбп, 100ml

Страна на произход: Русия
Предназначенпе. Категория.

кАтЕгоРия(срNР): Нпво 1 Продукгп

нпво

2

за хигпена на устната кухпна
Продукгп за грижа за зъбите Ниво 3 Паста за зъбп

02.03.2020r

т8 омО DEUS 2 MINUTES BLACK Черна паста за зъбпп 100ml е
формулирана като продукт за
профилаrсгика на устната кухина. С"д"рж*ието Еа този продукт се основава
на неац)есивен
състаз и комбинацаята от активIIи съставки и аромати, което прави този продукт
мЕого

привлекателен за потребителите. Продуктът принадлежи към гоJIяма и
добре ,roa"u"u категория
цродукти, като същевременЕо позвоJIява почиствtlне на зъбrтте и устната кухиЕа.

Оппсанпе:Този продукт е Т8 оМо DEUS 2 MINUTES BLACK Черна паста за
зъбп, 100ml.
продуктът е средство за почистваIIе на зъбите и
устната ку)шна. Представлява почистваIца паста
за зъби с меко измивIIо действие за цяпостIIо поtIистваIле и грижа
на зъбите и ве}Iците. т8 омО
DEUS 2 MINUTES BLACK Черна паста за зъби е
разраборена с FulXP Complex, брезов въглен и
екстрtжТ от хвойна. т8 омО DEUS 2 MINUTES BLACK Черна
паста за riбrп, 10Ъd не съдържа
фryорид.

начцн на упоц)еба:

HarreceTe мtlлко количество от пастата върху четката за зъби, с кръгови

движенI4,I запоtIнете да почистВате зъбите около 2-З минуги, след това изплЕжнете.
Използвайте

поне 2 пъти дIIевно.

Съхрапенпе:
светJIина.

кАТЕгоРия

,Щобре затворен

при температура 5

нА коЗМЕТиЧния

кАтЕгоРия(срNР):

- 25,с,

без да се излЕга на директна сJьнчева

ПРоЩУКТ:

Нпво 1 Продуlсгп за хигпеЕа IIа устната кухпна
[Iиво 2 Продуlсгп за грцжа за зъбите Ниво 3 Паста
за зъбп

IIАсТ А. Информация относно безопасността на козметпчния про.ryкт
1. Количествеп и качествен състав на козметичнпя пDодукт
Chemical Name/

INCI Name

other паmеý

Function
Regulation

EINECS No Сопtеп

CAS No

ol/о

122з12009
AQUA

Water

Solvent

HYDRATED SILICA

Silicic acid; synthetic аmогрhочs

Abrasive

silicon dioxide

,77з2-18-5
10279-57-9 / \з4з-

98а l 76з1-86-9 /

absorbent

|L2926-00-8

anticaking

бз2з|-6,14

bulking
opacifuing

l

2з|-,791-2

70-7 5

-/2|5-68з-2/2з1-

l0-25

200_289-5

1-5

5454/-l-

viscosiý controlling

GLYCERINE

glycerol ; glycerolum;
Glycerol

Denaturant

56-81-5

Наir conditioning
Humectant
Oral саrе

Реrfumiпg
Skin protecting

Viscosiý controlling

SoRBIToL

D-Glucitol

Humectant

50-70_4

plasticiser

200-06l -5

1-5

Skin conditioning

DISODIUM COCOYL

GLUTAMATE

XYLIToL

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

Xylitol

Cleansing
sчrfасtапt
Humectant

0.1_1

б8 187-30-4

2б9-085-1

87_99-0

201-788-0

0.1 -1

Skin conditioning

PAPAIN

CARBONBLACK

CELLULOSE GUM

рарап

Antistatic
Наir Conditioning
Skin Conditioning

9001-7з-4

2з2-62,7-2

0.1-1

СаrЬоп Black is а colorant composed
offinely divided particles of
elemental саrЬоп obtainod Ьу the
incomplete combustion of
hуdrосаrЬопs;саrЬоп black

cosmetic colorant

1ззз-86-4 /,144044-0

2|5-609-9 / 2з|l53_з/9з 1-328-

0.1_1

Cellulose, carboxymethyl ether,

Binding

0/9з 1 _зз4_3

0.1_1

sodium salt; саrmеllоsе;

Emulsion Stabilising
Film Forming
Masking
Viscosity Controlling

9004-з24

STEVIA REBAUDIANA
EXTRACT

stevia Rebaudiana Extract is the
extract ofthe whole plant ofthe
Stevia rebaudiana" Аstеrасеае

Flavouring

9I722-2lз

294-4224

0.1 -1

CALсILIN4 CITRATE

1,2,З-РrорапеtriсаrЬохуliс acid, 2hуdrоху-, calcium salt (2;3)

Buffering

8

13-94-5

2|2-з9l-,7

0.01-0.1

MENTHA PIPERITA OIL

Mentha Piperita Oil is the volatile oil
obtainod from the whole plant ofthc
Peppermint, Mentha рiрегitа (L.),
Labiatae

Masking
Perfuming
Refreshing
Tonic

8006-90_4 / 84082_

(l R, 25, 5R)-5-Methy1-2_(l methylethyl)-cyclohexanol; Il R( l аlрhц2Ьеtц5аlрhа)]-5 -Methyl-2Isopropylcyclohexanol

gummi xanthanum

MENTHoL

XANTHANGUM

0.01_0.1

282-0154

70-2

-/

Регfumiпg

2216-5I-5

2l8-690-9

0.01_0.1

Binding
Emulsifuing
Emulsion stabilising
Gel forming

l l lз8_66-2

zз4-з94-2

0.01_0.1

1

Skin conditioning
surfactant

Viscosiý controlling
JUNIPERUS COMMUNIS FRUIT

Juniperus Communis Fruit Extract is
ап extract ofthe ripe fruit ofthe
Juniper, Juniperus communis L.,
Cuprcssaceae

Реrfumiпg
Skin conditioning

84603-69-0

28з-268-з

0.01_0.

TREHALOSE

alpha-D-Glucopyranoside,
gluoopyTanosyl

Humectant

99-20-7

202-,7з9-6

0.01_0.1

246-з76-1 /

0.01-0.1

EXTRACT

POTASSIUM SORBATE

alpha-D-

Moisfurising

PRESERVATIVE

potassium sorbate

246з4-6I-5

l

590-

l

00-1

JUNIPERUS COMMUNIS

FRUIT oIL

"JuniperOil"; "Juniberry Oil".
Juniperus Communis Fruit Oil is the
volatile oil obtained frоm the Ьеrriеs
of the Jчпiрег, Juniperus communis
L., Cupressaceae. ISO 8897:20l0

ARoN4A

Masking/ Реrfumiпg

8002-684 l 7з049-

624

-

l - /28з-268-з

Flavouring

9500108410

0.01-0,

1

/ 8460з-69-0

0.01_0.1

PEPPERMIT OIL

o-CYMEN-5-0L
Cosmetic RеstгiсtiопV/З 8

preservative

4-Isоргоруl-m-сrеsоl

RETHINYL PALMITATE

Retinol, hexadecanoate

Skin conditioning

FuD(P Complex

ýtone Ext[act is the ехtrасt of stone

Skin conditioning

3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethy1-2-

Antioxidаrrt
Masking
Skin conditioning

STONE EXTRACT

Роwdег
(4,8,

TOCOPHEROL

з228-02-2 l з9660-

221-761-1

79-8|-2

201-228-5

6|-2

l2-EimethyltTidecyl)-2H-

benzopyran-6-ol; .alpha.-tocopherol;

VitaminE

54-284 / 16698_354 / 1019141-0 /
119-1з-l / 1406_184 l |406-66-2

l

1,7616-22-0

pyridoxine hydrochloride, З,4Pyridinedimethanol, 5-hуdrоху-6methyl-, hydгochloride

II.

Antistatic
Hair conditioning
Skin conditioning

0.0l -0 l

0.01-0.1
0.01-0.1

2074-5з-5 / 59-02-9

PYRIDOXINE HCL

l

58_56_0 / |2001,-,17-

-l 200-201-5 l 240,l47-1
l 2зз-466-0 l
204-299-0 /215-788-

0.01_0,1

8/-/218-|9,|-9/

200-412-2 l -

200_386-2 /

0.01-0.1

3

Физико-химични хараrсгеDистики и стабилност на козметичния продчrсг

1.Фпзпко-химични хаDаrсгерпстики на веществата и емесите.

INCI Nаmе

Фнзпкьхпмпчцп харакгерхстпкп

cAS

Nь

AQUA

,1,1з2-18-5

HYDRATED SILICA

10279-5,1-9 /

Iз4з-98-2 l 76з|-

86-9 /
8

GLYCERINE

1

12926-00-

l бз2з1-6"]4

56-8

1

-5

Използва се пречист€на вода, кояю отrOваря на изисквмията на Ph Еur
5. омекотвната е волата с ниско минепално сьжпжяЕие
Фrвическо състояние и външен впд: твърдо. (Аморфн твърд прах)
Мирис: Без мкрис. Вкус: Ьма налlчен. Молекулно тегло: 60,09 g / mol
+ х Ю0; I]вят: бял.
РН (1% разгвор / вода): Неприложимо. Точка на кипене: Няма ншlичrrrr.
Точка на топене: Няма па разположение. Крrr:пrчна температура: Няма
па разположенио,
Разгворимосг: НератгвоDим в студGна вода.
1,2,3-пропакгриол, tIзвестно още каю 1,2,3-триоксипропан
(НОСН2СН(ОН)-СЮОФ, което представJива тивалентен алифатен
шrкохол Фrtзическо съсюяние Течносг
I-1вгг

Безrреген

рН 5,5-8
Точка наmпене 20,0"С

Точканакипене 182,0'С
Гlламна темпераryра l б0,0"С
Температура на самозапа.ваrе 3 70,0ОС
.Щолна експлозивна Фаница 0,9% (оФ
Пштност 1,25 гр/мл
Разтворимосг във вода разIвоDим

2

SORBITOL

50-704

Вышrен вид: гъсtа прФрачrr8твчносг без мирис сьс сладьк вкус;
рефракrщонен lтlдекс /20. СУ: 1,4578 - 1,460 1 ; суха субсганuля, Yо:7 0 .
0,5; съ.6ржание н8 вода /Iv{етод на Крал Фlшер/:З0
0,5; ре,ryцирани
зжарЁ: mах 0. 15; тmаrпrа захар, %: от 6,0 до 8,0; с:ьльржание на D
сорбrrюл /HPLC/: min 0,1 ; осгатьк при накаJIявдlе, О/о: mах 0, l ;
специфично теглq kgЛ: miп 1.290; тенденrцая за изкриgrалвирано:
нискa; ъгыI на въргене, Фа.ryса:+ 1,5 до 3,5. Коефиrщеlrr на
разпредсJIение п- окганоrr/ вода: Lofý"*, -2.2 (HSDB); Log/ Kow: -3.1

.

DISODIUM COCOYL GLUTAMATE

68l87-з04

XYLIToL

87-99_0

-

Въlшен вид и мирис: прозрачна жыпа вискозЕа течност с лек мирис
рНстойносг: -7 @I00%
Фrrзичrи и химитrи свойстваФизическо сьсmяние и външен вид:
1върдо. (Прахообразнотвърдо вещесгво.) Мирис: Без мирис. Вкус:

Сладьк. Молекулно тегло: 152,15 g / mоll-|вгг: бял.
разrворимосг: Лесно разгворим в студепа вода- Раrгворим в метанол

PAPAIN

Физическо съсtOяние и външен вIц: твърдо. (Лрахообразно твърдо
вещество.)
Миризма: Няманалични.

9001-7з4

Вкус: LIяма валrчни.
сlво-бял.

I-1эяг:

1\t(БUN IJLAUK

lззз-864

/ 7440-

44-0

CELLULOSE GUM

90и_з24

STEVIA REBAUDIANA EXTRACT

91722а|з

CALCIUM CITRATE

8

13-94_5

Разтворимоm: Разгворим в сIrrдсна вода
Въlrшон вид пра,Y иJш граЕули; Шгг черен; Мирис Оез мирис5е се
пршша црш на мЕрrзма" Разгворrпrост (във вода) Неразгворим;
Сmйност на рН: (дSТМ 15 12)> 7 [50 s / l вода- 68 . F (20 . С)l
Флвичrш и хиМични свойства Физl+Iеско сьск)яние и външен вид:
твърдо. (Прахообразно твърдо вещество.) Мирис: Без мирис. Вкус:
FIяма ншпrчни. Молекулярно тегло: FIяма на
разположение.
I-{вгг: бял. РН (1% разгвор / вода): Няма на разположенио.
ратгворимост: Лссно раугворим в стчдена вопа.
свеглокафява биФра течност; рН /дrрекпrо/: 5.0-7.0; ратгворимост във
вода и етанол-IIъJIн4 температура на кипене- - 100'С
Физпческо състояние: твърдо
Въrшrен вид: фиц бял прах, бели гранули.
Молекулна маса: 570,5 g / mol
Щвят: Бял.
Мирис: Характерна мирrзма.

рН:5-6(5%)

Точка на възrшамеlrявано:>

9З

о

С

Температуранаразл{гане: 100 - l20 " С

Разтворимосг: НеразIворим във вода. Разгворим във водороден хJIорид.

Вода:0,085 g/ l00ml
Етанол:0,0065 g/ 100ml
Фrвическо съgrояние и външен вид: Течносг.
Мирис: Харасrерен. Меrrюв. Вкус: Осьр.

rIrDKltA{.Jll,

800б_90-4 /

84082-70-2

Молекулярно тегло: Ьма на разположение,
L|вгг: Безrrлеrен до светлокып.
рН (1% раrгвор / вода): Неприложимо.
Спеrцфично тегло: 0.896 _ 0.908 @ 25 гра.ryса. . С; 0.8990 - 0.9l l0
@ 20
deg, С.

MENTHoL

2216-51-5

XANTHANGUM

l

J

UNIPERUS COMMUNIS FRUIT EXTRACT

TREHALOSE

POTASSIUM SORBATE

1

l38-6б_2

84603-69-0

99-20-7

24бз4-б1_5 / 59000_1

(Вода: l)

разгворимосг: Мною слабо разтворим до нерtrlтворим в студена вода.
Разтворим в повсчет0 масла и аJIкохол. Нератгворим в минсрално
масло.
ФизическО сьсюяние и външон вид: твърдо IФистално вещеg."о
Мирис: специфичсн; Молекулнотегло: 156,3 g/mol; Щвяг: Няма
налични. РН (1% разгвор / вода): Неприложимо.
Разгворимост: Неразгворим в студеЕа вода.
ьял, до светложыпвникавькафяв црш(
разтворимост във водаразтворим, образува лепливи разIвори, превръща се в паста при
кояIIеmяIIиq няп - ý о/л. BlI l lо/л-а- -лпа,, _ _/
жыrюкафва бистра тýчност] относлrrелна пlьтнойбй2oi]б коефиrцоlтг на пречупване (20'С): 1,360-1,З70;
разтворимост във вода и
етанол-пыIна
q)изrfiеско сьсюяние на пра(

фý

Въtrшен вид Изк.lпочrrгелно бял
Мирио Без мирис
рН4,5-б,5 10%aq, сол
Точка на топене / обхват 97 - 99 " с / 206,6 - 210.2 . F
Молекулярна фрмула С12 Н22 О1 l, 2Ю0
Молекулно тегло З78.32
rrrизическо сьсюяние и въшцен вид: твърдо.

Мирис: FfuMa налrпrи.
Вкус: Няма нашлчlпл.
Молекуrпrо тегло: l50,22

g /

mol

I_{вгг: FIяма налишrи.

рН (l% разтвор / вода): }fuHa на разпоJIожение.
Спеrц.rфично тсгло: 1,збЗ (Вола = t)
Свойсrва на дисперсията: Вlжrе ратгворимостIа във

JLJNIPERUS COMMUNIS FRUIT OIL

8002_68-4 /

7з049-624

Леоноподвюltна прозратrа теqноgг с бледожып до бледозелен цвят и
приrген бапсами.Iноýвеск rлФис; относЕтелна пьтносг при 20'С,
D2020- от 0,8630 до 0,8700; коефициеtтг на пречупване при 20'С, nb 20
- от 1,4725 до 1,4765; ъгьл на въртене на равнината на поляризация, . Ь
20 градlси -от -2 до + l3; разIворимост в 90Оlо еIанол - 1:l0; киселинно
число, mg KO}Yg - m 5,0 до l2,0; есrерно число, mg KOFYg- от 5,0 ло
l2,0; съд5ржшrие Еа борIrилацgI8г, %: - от 1,5 до 4,2; съдьржание на
характерни сьставюl, О/о, не по-малко от: . -rmrreH-25.0, оабинен -l2,0;
IlлаJ\dна темпеDагуDц' С 4L
Светло жь;гга вискозна течност с характ€рен меtIюв аромат, IlJIbTHocT
при20оС, d2020 : 1.005- 1.0l5g/сmЗ, шцекс нарефракrцtя: 1,4901,4970; rшамнатемпература: >l00 ОС (closed cup).

/

84603-69-0

ARoMA
9500l 08410

PEPPERMIT OIL

o-CYMEN_5-oL

l

3228-02-2
з9б60-б

RETHINYL PAIMITATE

вода_

Ратrворtлллост: Лесно оазгвооrаr в стчлена вола_

1

Физrчrш и химЕчни свойgгва

-2

Фrtзичоско съотояние и външеЕ вид: твърдо.
Щвят: бял до мною светло жыIю.
Миризма: FIяма налична инфрмаrцая.
Вкус. FfuMa налачна шrформаrця
РН (1% разгвор / вода): Ьма налична шrформаrц.rя
Точка на кипоне: 246" С Точка на юпоне: 1 12 " С Крlтгична
темпепатmя' Няма ня пяlппппжсЕир

79-8|-2

Фrвическо съсюяние и външен вид: Течноgг. (Маслена течносг.)
Мирrвма: Харакrврна" (Лока).
Вкус: слаб, мазен
Молекулно тегло: 524.87 g / mol
Щвrт: Злапrо lкыrг.
рН (1% разгвор / вода): Неприложимо.
Спецпфично тегло: 0.92 (Вода: l)

FulXP Complex
STONE EXTRACT

Физичеоко състояние и външен вид: Течносг.

54-284

з54l

TOCOPHEROL

l

L6698-

1019l41-0
/ 1l9_13_1 / l406-

l8-4 / 1406_66-2 /
2074-5з-5

l

59-

02-9 1,76lба2-0

PYRIDOXINE HCL

58-5б_0 / 1200l
7,7-з

Мирис:Без мирис. Молекуrярно тсгло: Flяма на разположение.
Цвrг: Безцвсrен до светложыIт
въrшrен вид и rдяг: Виокозна течносг lrсыпеникава
Мирис: Харакrерен
рН: N.A.
Точка на топене / Точка на замръзване: -27,5 " С
Опrосrтrелна пльтносг: 0.95 g / ml
Разтворимосг във вода: Неразгворшrr
Физично състояние на прах Твърдо вещество

Външен вtц Бял
Мирtвма без мrrрис

Гршrица на мириса }Iяма налична шrформаIшя
рН 3.2 5% aq.sol
Точка наюпоне / диапазон 214 " С / 4l7,2 " F
Разгворимост РазIворим във вода

Молекулна формула С8Нl lNOЗ.
Молекулно тегло 205.64

100ml

HCl

е произведен по технологията, обявена в
Досието на козметичниJI про.ryкт, при спазване принципите

на добрата производствена практика в козметиЕIното производство (

БдС ISO 22716:2008

).

спецификациите на продукта са съобразени с изискв€lнията за качество и осиryряват
стабилностга му в рамките на минимапния срок на трайност от 3б месеца след
датата на
производство цри спазване условиrIта на съхранение. За лабораторния
контрол се

използват стандартизирани, вiUIидирани и вапидни методи.
ПоказатеЛите за коЕц)ол, вкJIючително тези за оцредеJIяне на тежки
метiUIи, гарантират
качеството и безопасността на козметичниrt продуI(т.

НАИМЕНОВАНИЕ IIА
ПОКАЗАТЕЛЯ И ЕДIIIIЩА
НА ВЕЛИtIИНАТА

}l}

jjФ"а#,sй.а.i*ffi..*ffiй

НОРМИРАЕЕ ЕА

мЕтод.I зА
ОIIРЕШЛЯНЕ

покАзАтв]lя

:::::::i:i

a=..='.:,.rjйЁ4i}Ж

1.1

Външен вид

Вискозна еднородна
гелообразна маса

БС-I-01, Част

l.z

LIвят

1.3

Мирис

По ета.гrон
По еталон

БС-I-01. Част l. т.4,2.
БС-I-0l, Част l, т.4.2.

1.4

Вкус

меIrгов

- Черен
- спеrшфичен,

По еталон - специфичен,
ментов

2.2

аНдиректно
стабилност

5.0 -б.0

добра,

не се ра:!слоява при

условията

на

т,4.2.

Фирмена методика

''Ж::::::jrlЖ'*=

2.1

1,

.#iйi\_э___=:=: ili€_ё:'Э
Бс-I-01, Част 2, т.6.

БС-I-01, Част 2, т.4.

изпитването

I_ЕнтроФутА (15 мин.,
2.з

0
0
0

2.4

4000RPM )

Термостабипност
повече от 3 месеца,

добра,

температура (+20"С)
при ниска темперацФа (4"С)
след б седмици при повишена

температурп (+40"С)
Съдържание на тежки метаJIи,
mg/kg

не се

р€вслоява

при

условиJIта на изпIrгванею

Не се догryскат

Фирмена методика

Атомно абсорбционна
спектDометDпя

lAAC|

пошlобности за проведените изпитваниrI и резултатrге от тях трябва
да са на
разположение във фирма "Вилави Еу,, ЕоОД при поискване.
е произведен по технологиrIта, обявена в Досието на козметичниlI продукт
цри спtrtване
принципИте на добрата цроизводствена црактика в козметичното
цроизводство (БЩС tso
227l6:2a08) и в съответствие с изискваниrlта за качество във
фирмата - производител на
продукта.

спецификациите на продукта са съобразени с изискваЕията за качество и осиryряват
стабилността му в рilшtките на миЕимtulниll срок на трайност 3б месеца след
датата на
цроизводство при спЕвване условиrIта на съхранение. За лабораторния контрол се

използваТ стандартизирани, в€tлидирани и ваJIидни методи.
Показателито за коЕIрол, вкJIючително тези за оцредеJIяне на тежки метаJIи, гарантират
качеството и безопасността на козметичниlI продукт.
3. Суровипи
суровините са произведени В съответствие с изискванията за отсъствие на технически
замърсявания и мицробиологична чистота за влагане в козметични продукти.
Физико-

химичните

и микробиологиtIните

спецификации

на съставките,

както

и методите

за

определяне на покЕLзателите им за коЕтрол трябва
да се съхрашIват в .щосието Еа продукга и
да се предоставят при поискване. ИнформацшIта гарантира качествениrI коЕцрол при
произвоДствотО на всяка партида. ПроизводитеJUIт е задължен
да поддържа "Класфикатор
за суровини и материапи'о с Информационните листове за безопасност и днализните
сертификати, предоставени от производителите на суровинlrте,
ко!rто съдьржат црЕlниците

Токсиколоrпчна информация

Път на влизаЕе: Вдитпвшrе.
ТоксиT rrост за животни: Остра орапЕа токсиrшrост (LD50): 2200С mg i kg
[Мишка].
Хроничrrи ефекти върхУ хората: Веществото е ToKcшIIIo за беrш:ге дробове.

Други токсични ефекти върху хората:
опасеН в слуrай на вдишвtlне. Малко опасЕа IIри погJьщаIrе.
Специални забележки относно токсичността при животIIи: Нлrла Еа разположение.
специаrшти забележки отIIосно хрониIIните ефекти върху хората: Няма на
разположение.
СпециалнИ забележкИ за д)угИ токсичнИ ефектИ върхУ хората: прil( на неудобства.
Екологична информацпя
Екотокси.пrост: Ндла IIаJIични. BoD5 и COD: FIяrла наразположоние.
продукти на биоразгрФкдtше: Възможно е опасни цродукти за kpaTkoTpaIiHa деградация да не са
вероятни. ВъзможнО е обаче да възЕикнат дъJгосрочЕи продукти на
разцрtDкдането.
токси,цrост на продуктите на биоразграждане: Продуктите наразпадаше са по-токсични.
специаrши забележки относно продуктите от биоразграждаЕе: Няrла на
разположенЕе.

PAPAIN (INCD. Папаин. CAS Jt 900I-7З-4;ЕINЕсS Ns2З2-627-2. Специфичен протеолитичен
ензим,

който

се съдържа

в плода на папая. Подобно

Еа ш)угите

хидролитиtIни

протеолитични

ензими: бромелаиНа трипсиНц пЕlнкреатина и хемотрипсина, папаинът има свойствата
да
разгражда белтъ,пrи молекуJIи във водна среда при определеЕа киселинност. Избирателно
Папаинът притежава ц)иизмерна поJIиrrептида верига, която е сглобена от 2|2 u*""on""eo"rr"
разгражда връзките на мъртвите. Може да цредизвика апоргичЕа реакция при шIкои хора.
Идентификация на риска
потенциални Остри въздействия върху здравето:
леко опаоен в слl"rшi на при кожен контакт (вещество,
цричиняватцо възпаление), при контакт с
очrа (вещество, притп,Iнlгвацо възпапение), Ita ВДиrrrване. Norr-orraceH в слуrай на
за поглъщане.
Потенциа_пни хронищIи въздействия върху зд)авето:
кАнtщрогЕнниЕФЕКТИ: Няпла на разположение. Мугагенни ефекти: Няпла на
разположение.
ТЕРАТоГЕнНИ ЕФЕКТИ: Не е в IIEIJIиIIIIoсT.
п*""gаrц& се токсичЕост: Не е в наJIичност. Повтарящото се или продължително излагано на
въздействието не е известно
,Щанни за токсикологията.
Пътища за поrrадЕlне: вдитпване. При погпьщане.
Токсичност за животЕи:
LD50: Не е в ЕапичЕост. LC50: Няrла на разположение.
Хроничrrи ефекти при човека: Не е в наJIичIIост.
Други токсични ефекти при човека:
леко опасен в слуrай на при кожен контtlкт (вещество, притIиняваIцо възпаление), на вдишване.
Не
е опасен в слуrай на за погJIъщане.
Специа-гtни Забележки по токсичност върху животни: [Iдца на
ра:lположеЕие.
специални забележки по Хропичrrи ефекти при човека: Не е в IIалиЕIност.
спеlдиа-шrи бележки по д)уги токситпtи ефекти при човека:
остри Потенциа-rrни въздействия върху зд)авето: кожата: Може
да цредизвика дразнене на кожата.
очи: МоЖе да предИзвика дразнене на очите от мехаЕFIIIи
действия. Пр" вдишване: Може да
предизвика д)азЕене на дихателните пътища. Поглъщшrе: Поглъщането
IIа този материал не е
вероятно да бъде вредно.
Екотоксичност: Не е в наJIичност.
БПк5 и ХПК: Не е в наличност.
Продукти от биоразгрФкдаIIето :

L2

Вредно при поглъщане в големи количества. обаче не се очЕlкват нблагоприятни ефекти за
!мслената индустриална обработка. Силициева кисолина
Е синтетичен аморфен силициев диоксид (некристален). Епидемиологичните проучваниrI показват
нисък потенциал за неблагоприятни зд)авIIи ефекти. то е
Смята се, че е прФ(.

Екологична информацпя

Екотоксичност: Ffuма налични. BoD5 и COD: Няrла наразположеЕие.
продукти на биоразгражда}Iе: Възможно е опасни продукти за краткотрайна деградация да не са
вероятни. Възможно е обаче да възникнат дъJIгосрочни rrродукти на
рЕвцраждането.

Токсичност на продУктите на биоразграждане: Продуктите ЕаразпадilIе са по-малко токсични от
сап{ия продукт. Специаrrни забележки относно продуIсгите от биоразграждаЕе: Нпла на
разположеЕие.

SORBITOL

INCI НаИМеноВание. Химично наименов€lЕие: D-Glucitol. сорБитол 70 уо воден
разтвор на полиоJIи. CAS Nр 68425-17-2 l 50-10-4l. EINECS Jф 200-061-5 Използва се като
стабиrпrзатор И влагозадържащ агент. Външен вид: гьста прозрачна течност без мирис със сладък
ВКУС; РефРаКЦИОНеН ИНДеКС l20"C/;|,4578
- 1,4601; суха субстшrция, Yо:70 + 0,5; съдържание Еа
вода /\4етОд на КраЛ Фишер/:З0 + 0,5; редуцираЕи захари: mах 0.15; тотаJIна зЕlхар, Yо: от 6,0
до
8,0; съдърЖЕlII}1е Еа D - сорбиТол ДPLC/: min 0,1; остатъК при накаJIяъапlе, Yо:mаХ 0,1;
специфичrrо тегло, kg/l: min |.290; тенДенция за изкристапизиране: ниска; ъгъл на въртене,
градуса:+ 1,5 до 3,5. Коефиционт на р.впределеЕие п- oKTaHo.Trl вода: Log/ Kow: -2.2 (HSDB); Log/
Kow: -з.l (QSAR). ТоксикОлогиIIIIИ дtlннИ ( SDS): LD50: Oral (rat): 15,700 mglkg.OcTpa орЕrлна
-

mg&g (мъжки); 15900.mglkg ( женски) Остра дермална токсичност
Кожно дразнене l заекl: слабо. о.пrо дразнене/ заеId: Дрil}нещ.
изследваrrето с максимизираIrI тест на морски свиIIчета оцредеJIя отсъствие на контактна
сенсибилИзираrца активност. Токси.шост при повтарящи се
дози ( repeated dose toxicity):
ТОКСИЧНОСТ LD56 / ПЛЪХl/: 17500

заек/: LDso > 2000 mg/kg (JECFA),

изследвtlНе за субхРониtIна токсиtIЕоСт (90дни NOAEL при 15% в
).
диетата Еа плъхове
kg/day in а17 mth study in rats (JECFA). Репродуктивна токсичност: NOAEL при 15%
в

-

7500 mg/

диетата на
7500 mgi kg/day iп aI7 mth study in rats (JECFA). Няма данни за мутагеIIен, канцерогенеЕ
ефекТ и токсиIшОст за репрОдукцията. Не се класифицира като опасно вещество.
Хранителна
добавка ( Е 420). Няма оцраЕЕчения за употребата му според Регламент l22зl 2009.
плъхово

/

:

Биоразгр4дим продукт, безопасен за околната среда.

DISODIUM CoCoYL GLUTAMATE -INCI ЕаименовЕlIIие; CAS }lb68 1 87-3 0-4; EINECS/ELINECS
}lb269-085-1, L-Glutamic acid, N-coco acyl derivs., disodium salts
Токсикологична информация
9."р" орални ефекти: Opa_TreH LD (50)> 2000 mg / kg, плъх
Остра токсиtIност за рибите: LC50 10-100 mg пlодукт / 1
Остра токсичЕост за бактерии: ЕСо> 100 mg п|одукт / 1
Канцерогенност: Ее о известеЕ
Мугагенност: не е известен
Екологи,пrа информация Информация за окоJIната среда: ЕIяпла
Еапdерена информация.
Екологична токсиtпrост: Няма нап,f ерена информацЙ.

XYLITOL - INCI

нЕммеIIов€lние. CAS J,lb87-99-0 EINECS м201-788-0
кситпттольт е захареII аIкохол, използван като заN,Iестител
на зtжарта . Ксилитолът се категоризира
като поли€lлкохол иjIи з€жарен алкохол (по-специа.llно
аrци.гол).
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вероятни, Възможно е обаче да
Възможно е ошасни прощдсги за краткотрайlrа деградация да не са
възIIикЕат дьпгосрочни прощкти fiа разграждtшето,
са по-токсиtши,
токситrост Еа продуктите на биоразграхдане: Продуктите нарвпадане
H,*ra Еа разположение,
Специаrпrи забележки относЕо IIродуктите от биоразгрФкдане:
89-78-1 / 15з56-70-4 EINECSлLINCS Ns 216L-menthol;mentholum;
0'74-4/ 218-690-9 tiоl,-gзg-о l2З9-З88-З; Menthol/ Dl-menthol/
Cyclohexanol, 5 -methyl-2-( 1 -methylethyl)-

MENTHOL ( INCI)' CAS Ns1490-04-6 l2216-51-5i
Токсикологична пнформацпя

Път на влизаЕе: контакГ с отмте. При вдишваrrе. При погJIъщане,
токси.пrост за животни:
ToKcи.IHocT (LD50): 5001 mg /
Остра орапна ToKcшIHocT (LD50): 800 mg / kg [Cat]. Остра дермаJIна
kg [заек].
хрони.шrи ефекти върху хора: Няма наразположенио,
контакт с кожата (дразнещ), при
ДргИ токсични ефекти върху хората: Oou""" в сrrуrай на
погпьщане, rр",дЪrrrо*е. Л"* orruc*oo" при контакт с кожата (пропусклив),
Специаrши aчб"о**u" отЕосIIо токсичността при животни: Нлrла на разположение,
специалrrи забележки относно хроЕиtIните ефекти върху хората: Н.шла на разположеЕие,
специа.пни забележки за други токситIни ефекти върху хората: Няма на разположение,
Екологична информацпя
Екотокси.цrост: НяIrла наJIиIIни. BoD5 и COD: Няма на ра:}положение,
Ее са
продукти на биоразграждане: Възможно е опасЕи продукти за краткотрайна деградация да
верояtни. Възможно е обаче да възникнат дъJгосроцш продукти на разгрa:кдането,
ТоксичноСт на 11родУктите па биоразГрФкдане: Пролуктите на разпадаЕе са fIо-токсиtIни,
специаrпrи забележки относно продуктите от биоразгрФкдане: Няма на разположение,

нYDRдтЕD SILISд (INCI), CAS Nsl027g-57-9 llз4з-98-2l76з1-86-9 l||2926-00-8 / бз2з|-67-4
EINECSЛLINCS м- z zis-O8з-2 l2з1-545-4 l - l -; Силициева кисеJIина; Сиrrгетичен аrrлорфен
силициев диоксид

Токсикологична информация

НаwrнИ Еа вJIизане: абсорбирани през кожата. При вдишване. При поглъщане,
токси.пrост за животни:
FDA]], Остра
Остра орrrпна токсичноСт (LD50): 4500 mg / kg [ТестОве за ппъхове [за одобрение от
дермаJIна токсичност (LD50):> 2000 mg / kg [Rabbit [48Чu. л"рr*ен LD50 est.]]. Остра токситIност IIа lrра>(а (LC50):> 2 mg l 1 1 час [Rat].

Хронични ефекти върху хората:
Карци"огенни ефекги, Ъ (й се класифицира за хора) от IARC. мутАгЕннИ ЕФЕКТИ:
мугагеЕни за бозайници Сомати,пrи кJIЕгки.
с кожата (дразнещ), при погльщане,
ДругИ токсичЕИ ефектИ при хора: МагrкО опасна при коЕтакт

при вдишване.
Специални забележки относно токситIIIостта при животни: Няма на разположение.
специашrи забележки отЕосЕо хронитIните ефекти върху хораtа: }Iяма на разположение.
специатпrи забележки относно други токсични ефекти върху хората:
ОстрИ потенциаЛни ефекти върху здрЕlвето: Кожа: ,Щейства като изсушител и може да предизвика
дра:}нене със сухота на инфекциито на ски
ЕкспозицИя очи: Не се очакваТ неблагопРиятIIи ефекти, но прахът може да пршини мехЕlнично
ш)азнено. Вдишвшrе: Този материал е изсуIIIител
й *о*е да предизВика сухота и възпЕIлеНие на лигавициТе и на дихатеш{ите пътища в слуrай на
тежка експозиция. Поглъщане: Може да бъде
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от определената остра токсичност

прилага при изчислението
козметичнЕте продукти.

на

DL50 за IIJIъхове иш 2Omglkld. Това проуIваIIе успешно ое
Mos за prrcka на системЕата експозицпя на съставките на

опитнИ животIIИ (NOAEL) Еа съст€вките

на козметЕ!Iния продукт,

определеIIата дневна

експозицИя и фаlстоРът Еа ретеIIциЯ (SCCS,2018), из.шсленrа,ге стойности за
дозата опредеjIяща
системната експозиция (SED) оцредеJIят, че степента на безопасност (MoS) при системна
кожна експозиция на състЕlвките на козметитIниrI продукт е н4д 100.

въз основа на наличната токсикологи.Iна литература (изчисления не са н€шравени, тъй като не са
продставени тоlши коЕценцации от производ{теля) се прави зtlкJIючението, че всички съставки,

взети поотделно, KElKTo и в комбинация имат подходяща
цраница за безопасност.

чпI.
AQUA ([NCI)- CAS м 77з2-|8-5,EINECS/ELINCS м 2з 1-791-2.
Вода, water (INN), agua (Ph. Еur.)- Наредба Ns 9 на Министерство на околната среда и водите,
към
Закона за водите (ДВ, бр. 30/2001 г.). Обичаен
водна фаза,
разтвори""о
"rФирмата използва пречистена вода за производство на козметиIпIи
продукти.
Пре,пlстената вода се поJrуItlва чрез инсталация със система за обрЙu o"*oau.
показате-тпlте на пречистената вода отговарят Еа изисквЕlнията на ph Еur 5.
Инстапацията за производство IIа
щ)ечистена вода вкJIючва:
_Седиментен филтьр с филrтриратц пац)оЕ до 50 микрона;
- Карбонов филтър с Еlвтоматично
управлеЕие;
-.Щвуколонна омекотителна инстt}п:лIIиJI - Autotrol Ready Soft ТМ;
-_Система за обратна осмоза модел ROM400OG2_AQ.
Инстапацияга притежава сертификат.

сELLULOSE GUM (INCI), CAS м9004-з2-4 EINECSЛLINCS

ЛЬ;

Cellulose, carboxymethyl

ether, sodium salt; carmellose; Ще.тryлозц карбоксиметил етер, натриева
сол; кармелоза
Физи,пrи и химитIни свойства Физическо състояЕио и выIшен вид:
твърдо. gI}*ообразно

твърдо
вещество,) Мирис: Без мирис. Вкус: Ffuма налични. Молекулярно тегло:
Няма на рil}положение.
Цвят: бял. РН (1% разтвор / вода): Няма наразположение.
разтворимост: Леоно разтворим в студена вода.

Токсикологпчна пнформация

Път на вJIизане: контакт с оtIите. При вдиrпване. При погJьщано.
Токсичност за животни: Остра орашrа токсичнос, (rnso;, 27000mg
/ kg [Пгьх].
хронични ефекти върху хора: Няма на
разположение.
Дру,И токсиtIнИ ефектИ върхУ хората: оrrа""" в с.rгуlаЙ на контакТ с кожата (лразнещ), при
поглъщане, при вдишване,
специалrrи забележки относно токсиtIността при животЕи:
Няrла ЕаразположеЕие.
специа,rпrи забележки относно хроничните ефекти върху
хората: Няrла на р€Lзположение,
специа-гпrи забележки за други токсиtIни ефеiти u"p*y
хората: пра( на неудобства.
Екологична информацпя
Екотокси.пrост: Ндла IIаIIитIни.
BOD5 и COD: Няма Еа рrвположение.
Продукти на биоразграждане :

*Съаlасно

БДС EN ISO

175]6:2015 ,,Козмеmuчнlt

проdукmu Мuкробuолоztlя

Мuкробuолоаuчнu zранuчtlu сmойносmu"
*

Съеласно,SСС,S- 9-mа Ревuзtlя
МикробиологичЕият аIIаJIиз пок{Lзва, че продуктът е в съответствие с изискванйята за безопасност
по отношеЕие на микробиологшIIIата чистота.
3. Ефикасност на коrrсервиращата спстема

В6"о""*r.-о
test"/.

"а
Протоколите

консервиРащата система се докаa}ва с тест за натоварване /o'challenge
от теста са наJIични при цроизводителя.

ПDпмеси. следи
съqгавккге са цроизведени в съответствие с изискваниrIта за отсъствие на техншIески
замърсяваниrI и микробиологична чистота за влагане в козметични продукти.
1.

2. Информация относпо опаковката

т8 оМО DEUS 2 MINUTES BLACK Черна паста за зъбпо 100ml се разфасова в туби от
полиетилен C/LDPE с вместимост 100 ml , поставени в художествено оформени картонени
опаковки. В комплекта е вкJIючена баrrлбукова четка. Стикер за опаковка на български език,
съгJIасно Регламент |22з12009 ЕС.
на опаковките са наJIиIIни в досието на продуктц разполагаеМО ВЪВ
Харакгеристиките
(ЕО)
''Вилавлл ЕУ" ЕОО.Щ. Опаковъчните материЕlJIи са в съответствио с РегламеrrГ
190712006 (RЕДСН) и актуалните изискваниrI на Наредбата за опаковките и отпадъЦите от
опаковки от м. авryст 201З г. Проведените тестове за съвместимост на търговскаТа
опаковка с крайния продукт при стайна температурq хJIадилник, термостат и на светлина,
показват липса на откJIонения от стандартната анапитична спецификация. Не Са
предоставени данни за промени в цвета (на опаковката и на козметичния прОДУКТ), За
теч/пропускане; за промени във формата на оп{tковката. При разфасовката на проДУКТа Се
доtryска откJIонение в масата - нето, съгласно актуilJIните изисквания на Наредба за
предварlrгелно опакованI,rге количества продукти от 2003г. Всяка единична опакоВКа е

етикетирана в съответствие с Регламеrrт (ЕО) Ns |22312009 относно козметиtIните
продукти. Потребr,rгелските опаковки се поставят в транспортна каса от вълнообраЗеН
картон / трислойно велпапе/ по БДС 9254-90. "Вилавш ЕУ" ЕООД трябва да подДърЖа
"Класификатор за опаковъчните материаJIи и опаковките", ,Щекlrарации за безопасносТ ОТ

на замърсяваЕията, декJIарации за безопасност и допълнитеJIна информац]1lя за опасността
за здравето и за околната среда. Резуrrгатlrге от входящия, текущиlI и изходящия
производствен коЕгрол трябва да со съхр€lЕяват от производlrгеля и да могат да бъдат
предоставени при поискваIIе.
4. Стабшлност

Стабилност,га на козметичниrI продукг

е

определена чрез набшодение на конкретния

гrродуIсг и на базата на натрупаниrI опит от набrrюдениrl на аналогични продукти в реttпни
условиJI.
В хода на разработката на продукта са извършвани тестове ч)ез методи за ускорено
стареене / вж T.l - 2.6l. Изпrлганията за стабилност не са показали откJIонени;I в
хаРактеристиките на краЙния цродукт. Протоколите от изпитzlнията са разпол€гаеми в
"Вилавп ЕУ" ЕООД гtри поискване.
Протоколите от изпитанията са разполагаеми в производ,IтеJIя при поискване.
Имайки цредвид дашните от тестовете за стабиJшост, определеният минималеЕ срок на цrайност е
3б месеца от датата на производство. Периодът на трайност след отваряне Еа опаковката -12
мосеца е посочен Еа етикета (символ РАО, съгл. т.2, Прил. VII към Реглаrrлент (ЕО) Nч |22З12009
г.)
СТабилността
на козметиtIния
продукт
се гарантира и от условията
за съхранение.
Опаковкrате трябва се съхрашIват в закрити и сухи скJIадови помещениrI при температура
ОТ 5О ДО 25ОС, без пряка слън.Iева светлина и далеч от топлинни източници.

III. Микробиологично качество
I".микробпологпчно качество на веществата и смесите. Веществата и смесите, които са
използвilни като суровиЕи за производството на този козметичен продукт, са произведени в

СЪОТВотствие с изискваIIията за мшtробиологична чистота за влагане в козметични продукти.
МИКРОбИОлогичнито стЕlIIдарти за суровините са упоменати в насоtIваIците бележки на
РъководсТвото IIа SCCS, 9-то издаНие, в коетО са описtlни стrшдартите за подбор на сл)овини за
производство на козметични продукти.
Естеството и поJIуtIЕlването на някои състtвки могат да повJIияят Еа микробиологичните
характеристики, необходими за идентифицирането им. За всяка партида на с)Фовините,
използвtlни в крайния цродукт трябва да бъдат разполагаеми Информационни JIистове с
технически дЕtнни (TDSS) с посоtIвЕше IIа микробиологи.пrите стандарти и tlнаJIизни свидетелства
на суровиНито с посОчване Еа съотвеТствие с микробИологиlIниТе стандарти. ПроизводитеJIят е
задължен да поддържа "класификатор за сл)овини и материапи" с Информационните листове за
безопаснОст, ИнфоРмЕuIионнИ листове с техЕичеСки даннИ (TDSS) и Анализните сертификати,
предоставени от производителите на суровините, които съдьржат границите на
микробиологичЕите показатели на вещества и смеси използваIIи при производството IIа
козметиIIНия продукт. Микробиологичните спецификации на съставките, както и методите за
oпредеJIяне на покtхlатеJIите им за контрол трябва да се съхраЕяват в
,щосието на rrродукта и да се
предостЕВят прИ поискваIIе. Резултатите от входящия, текущия и изходящия производствен
коЕц)ол трябва да се съхранrIват от производитеJIя и да моrат да бъдат предоставени 11ри
поискване.

2. Микробшологпчни хаDаКтеристиКи на краЙния продуrсТ
От гледна точка на микробиологичното качество, ороду*r*,
коа"ифицира в Категория

""

1

*:

опасни краткосрочни продукти на ра:lграждане не са вероятни. Въшреки това в дългосрочен плЕlЕ
деградациоЕни продукти могат да възIlикнат.
Токсичност на продуктите от биорtвграждаЕето: Не е в IIЕIлиIIIIост.
Специалrrи бележки относно продуктите от бпоразгра)кдаЕето: FIяrла Еа разположен}lе.

STEYIA REBAUDIANA EXTRACT _ INCI Еаименование.

Екстраr<тът от Stevia Rebaudiana е

екстракт от цялото растение от stevia rebaudiana, Asteraceae Растителен ексц)акт, предназначен за
употреба в козметиката като биологи.пrоактивеII компонент. Не е предназначен за личЕа и битова
употреба. Използва се в козметични продукти като ароматизиращ агент.

Състав Еа екстракта:
хrцлични вещества

cAS

AQUA

77з2-18-5

ДNСI нашленовшIие/

STEVIA REBAUDIANA EXTRACT

].lъ

91,122-2|-з

EINECS Ns

Концеrгграtця,

2з1-791-2
294-422-4

95.0
5.0

%о

вода и етанол-пъJша; температура Еа кипеЕе- - 100,с. Нпла дilши за остра токсичност, за кожно
дразнещО и очнО дразнещО действие, за мутагенен, канцерогенеII ефект и токситIност за
репродукцията. При нормщIни условия не се очакват вредни въздействия върху кожата и при
поглъщане. Няrла литературни дЕшни за странични ефект,и и коIIтактна сенсибилизациrI при лица,
изложенИ на действието Еа продукти, съдържатци eKcTpElKTa. Няrла данни за
фотосенсибилизация.
ЕкотоксиT rrост: не са провеждани изпитания, поради което с превантивна цел се препоръtIва
да се
избягва попадаЕе в канализшIията и замърсяваIIе на водоемите. Биологи.пrо
продукт,
разградим
НяIrла биоакрlулация. Няма сьставки с граЕиIIни стойности на химитIни а.ент"-.rр"
рuбоru ,rо
,Щиректива 98/ 24lEEC. МатериаJrьт Ее е кJIасифициран като каЕцерогенен, мутагенен и токсичен
за репродукциrIта (CMR) от категории 1А, 1В п 2 по Реглаллент (ЕО) No \27212008. Не се
класифицира като опасен съгласно Наредба за
реда и начина на класифициране, опаковЕIне и
етикетирtШе на хиМични веЩества и смеси (въведена с ПМС ]ф 182,
дВ бр. 68/2010 г),
хармонизираJIа по Реглаrrлент (Ео) NЬ |272/2008 от 2011 г. Ограничения за влагане в козметични
продукти съгласЕо Регламент (ЕО) ХЬ 122312009 шIMa.
-

cARBoN BLAсK

([NCI)- CAS Jфlз33-86_4 l7440-44-0EINECS }lъ215-609-9 l231-153-з193l-з28019з|-з34-З; Carbon 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, съставен от фино смлени частици от еломентарен въглерод,
поJIrlенИ от непъJIНо изгаряне IIа въглеводороди. Козметичен оцветител.
Токсикологпчпа пнформация
Остра токсичност
Остра ораJIна токсиtшост LD50 (плъх),> 8000 mg / kg
ПървичrrО дрiвЕене на кожата: Заек: без дразне"е, и"декС на
резултата0.6 ls (4.0 : тежък оток)
Първи,пrо дразнене Еа очите Заек: без дразЕене, Draize
резуптат 1 о-]I7 l l|0
(1

00

:

максимаJIно дразнещо)

Сух хронична токсиtIност: П.rьх, иЕхапациrI, продължитеrпrост 90
дниNОАЕL - 1,0 mg / m3 (Вдишване) Щелеви орган: бели дробове

Ефект: възп€lпение, хиперIшазия, фиброза
Хронична токсИ.IIIоСт: Плъх, орален, продължитеJIIIост 2години: Ефект: 11 IMa тумори
Мишка, устна, продъJDкитеJшост 2години: Ефект: няма тумори
Мишк4 дермално, ПродължителЕост 18 месецаЕфект: шша туп{ори на кожата
Плъх, инхirлациЯ, ПродълЖителIIосТ 2 години: ЕфЪкт: ,*rаrr"""",
6"Ороaц тумори
Ревизиран: l0llбl20|2
1з
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Забележка: ТумориТе в беrште шlобове на плъхове се сш{тат за свързани с "претоварването на
частицитеЯвлеЕиО ", а Ее на специфичен химИчrен ефекТ на самитЕ саждИ в белите
дробоЪе.
ТеЗИ ефеКТИ ПРИ ПJЬХОВе са съобщени в мIIого проуааЕия на други
рЕrзтворими
"оuбо
неорганични вещесТва Частици и изглеждат специфични за пльхове. Тумори не
са
"абпюда"*"
при другИ видове (т.е., Мишка и хап{стер) за сажди или
д)уп{ слабо разтворими частици при
подобниобстоягелствата И условиrIта на про}л{ването.
Сенсиби.тlизация: При животни не е устЕшовеIIо наJIичие на сенсибиJIизация.
Нпла случttи на сенсибиJIизация прЕ хора
отчетените.
КанцерогеЕност
През 2006 г. IARC отново потвърди класифшсацията си от 1995 г. за сЕDкди, тъй като група 2Б
(вероягноКаЕцерогеЕн}I за хората). Система ia *uрмо"изация (GHS).
Мутагенни ефекти
Инвитро
Въглеродното черЕо IIе е подходящо да бъде TecTBEtHo в бактериални (Ames тест) и
други in vitro
системи
пор4ди неговата нерaLзтворимост. При тестването обаче
резултатите за сажди показват, че няма
мугагенни ефекти. Екстрактите от органиц{и екстракти от въгперодни с€Dкди обаче
могат да
съдържат спеди от По.гпrцикJIични ароматни въглеводороди (ПАВ). Проучвшrе
за изследване Еа
бионшrиT rrостта на тезигIАв показва че fIАв са мЕого плътно свързани
със сажди и не са
биодостъпни.
In Vivo
В експеримеЕтапно изследваIIе бяха съобщени мугациоЕни промеЕи в hprt геIIа
в
АлвеоларНи епителни кJIетки в пJьхове след иIIхалационно излагаЕе на
сажди. Това

Се счита, че

набrподението е специфичrrо за плъхове
е следствие от ''белодробното
претоварВане", довело дО Хрони,пrО възпаленИе и отдеJUШе Еа кислОродЕи
видове. (Вж. Хiони.ша
токсичност по-горе). Това е
по този начин се счита че е вторитIен генотоксичен ефект и така сап{ите сажди няма
да бъдат
С.пrтшrи за мутЕгенни.
Възпроизводителни ефекти :
В дългосрочните про)пIвtlЕиrl върху животни не са
докJIадвани ефекти.

и

Екологична информацпя
Ро*" данни Острl токсичIIост

за рибите LC50 (96 часа)> 1000 mg / l
Видове: Brachydanio rеriо (зебра
риба),
Метод: насока 20З на ОИСР
Остра токсичIIост безгръбначна ЕС50 (24 часаР 5600 mg / 1.
Видове: Daphnia mаgпа (водни бълси),
Метод: насока 202 наОИСР
Остра токсиtIноСт при аJIгените Ес 50 (72 часа)> i0 000 mg
/l
NOEC 50> 10 000 mg / l
Видове: Scenedesmus subspicatus,
Метод: насока 201 на ОИСР
Активираrrа утайка ЕС0 (3 часа)> : 800 mg / 1.
Метод: DEV L3 (ТТС тест)
Съдбата на околната среда
мобилност Не е разтворим във вода. Не се очаква
да мигрират
Известно или предскцtЕlно
разпределеЕие
неразтворим във вода. Очаква се да остане на почвата
повъркIост
потенциал за биоакумулцрше Не се очаква биоак5п,rулиране,
поради

t4

Физико-химиtIните

свойства на веществото

MENTHA PIPERITA oIL- INCI

наЕмеЕовЕlние. CAS м8006-90 -4l 84082-70-2; EINECS м - l282015-4, Извlпrча се от етеричномасленото
растеЕио Мента чрез парЕа дестилация на пресни иJIи
частично сушени растениrI. Притежава характерен ментов мирЕс
Е разхладlа'гелен, без горчивина
вкус, ОснОвната му съставКа от идеrrтифицир€tни 105 съставки
е менто л (20-5a%1.
Токсикологична информация
Начини на влизЕrне: абсорбирiши
щ)ез кожата. Визуален коЕт€lкт.
Токсичност за животни: Остра орална токсиtIност (LD50): 2426 mgl
kg [плъх].
хронични ефекти върху хора: Няма на
разположение.
ДругИ токсиtIнИ ефектИ цри хора: ЛекоЪпасен при коЕтакт с кожата (дlазнещ), поглъщшIе,
вдишване.
Специагп*и забележки относно токсЕчността при животни:
FIяма наразположение.
специа,тпrи забележки отIIосно хроничните ефЁкти върху
хората: Може да засегне генетичния
материал (мутагенен)
Специа-тшИ забележкИ за
д)уп,I токсиtIни ефекти върху хората:
Остри потенциапни ефекти върху здраrеrо: Кожа: Може
да цредизвЕка дрЕвнене Еа кожата. о.ц.r:
При,плнява дразнене на отIите. Може
да притIиIIи загфа на роговицата
епител, инфитrграция на роговицата, освобожд**"ъч
пигмент в цредЕата капdера с отлагания на
гърба Еа роговицата. При вдишване:
може да предизвика дрtBнене на дихателните пътища. Погпъщане:
Може да предизвика драпIIене
на стомапIЕо-чревни,I тракт. Може
да повлияе на поведеЕието / центрt}лната нервна система
(лека стимулаци,I, последвЕlна от
депресия, поц)епвzlне, спастични конвулсии, атаксия) и дишане
(забазено дишане).
.Щругите симптоми могат да вкJIюIIват предсърдЕо мъждеЕе, мускулна
болкц усещане за
охлаждilЕе, усещfiIе за парене. Хронично потенциаJIно
зд)аве
Ефекти: Кожа: ПродъrпrtИтелеIl иJIи повтарящ се KoHTtlKT
с кожата може да притIини €rлергичеЕ
дерматит. Погrьщаrrе: ПродълЖителЕО иJIи повтОрЕо поглъщане
може да повлиlIе на пикотIата система и мозъка.
Екологична информация
Екотокси.пrост: Ьма Еалични.
BOD5 и COD: Няма Еа рвположение.
Продукти на биоразграждане:
възможно е опасЕи IФаткосрочни продaкти на
разграждането да не са вероятни. Може обаче да
възЕикнат дьJгосрочни продукти Еа
разграждЕlIIето.
токсиT rrост на продуктите от биорil}граждане:
Няпла на рвположение.
специа,пни забележки отIIосно продуктите от
биоразграждане: Няма на разположение.

Производи,геJUIт е предост€lвил изискваната
съгл. Щирекгив а 15/ 200злС и Регламент
(Ео) }lb 122з/2009 информация относно количестВеното
съдържание на апергени в
eTepшIHoTo масло с цел отбелязване в състава
по INCI
краИ"й козметиltен продукт на
ЕlJIергените, чи,trто концеЕцраци,I IIадвишава
0, 01 % ( "а
в продукти с отмиване). В случая
няма.

JUNIPERUS COMMUNIS F'RUIT EXTRAсT CAS м84603-69-0
EINECS ]ф283-268_3.растителен
екстрtжт за професионttлна
употреба като биологиtIноактивна съставка за производството на
козметиtIНи продукТи, Не е предЕаЗIIачен
за лична и битовu у"оrр"Оа. Екстршст от плодове
Juniperus communis е екстракт от
узрелите плодове на Juniperus, Juniperus communis L.,
CuPressaceae, ПРОДУКТЪТ е ГJIИКОлов eKcTptlKT
от плодове на хвойна. плодовете на хвойната

съдържат следните компоненти: етерично
масло, инвертна зtжар, фруктоза, смола, юниперин 15

ГОРчиво вещество, мазЕиIIи, мравчеIIа киселина ксилоза, оцетЕа киселина, ябъJrчена киселина,
пектин, таЕиII, гJIюкуронова киселинъ терпена юнен.

Химични вещества

наименованиеl
Aqua
Екстракгивни вещества

/INCI CAS

Концешграция в

}lb

77з2-|8-5

%
95-97,5

8053-39-2

2,5 min.

Токсикологична информация (SD S на производIrгеля)

:

Няма данни за осц)а токсичЕост, за кожIlо дразЕещо и очIIо д)tшнещо действие, за м)д€генен,
канцерогенен ефект и Toкcиtlнocт за репродукцията. При ЕормщIни условия но се очакват вредни
въздействИя върхУ кожата и прИ погjIъщане. Нmла литературни данни за странични ефекти и
контактна сенсибилизация при лица, изложени на действиото на продукти, съдържаrци екстрtжта.
FIпла даЕIIи за фотосенсибилизация. Екотоксичност: Ее са провеждаЕи изпитаIIия, поради което с
превtlнтивна цел се препоръчва да се избягва попадаЕе в кttнализацията и з€lпdърсяване на
водоемите. Е{яIrла биоакумуЛация. Няма сьставки с граЕитIни стойности IIа химичЕи tгенти при
работа по ,ЩирекТива 98i 24lEEC. Материаiьт не е класифициран като кЕtнцерогенен, м)дагенен и
токсичен за репродукцията (CMR) от категории 1А, 1В и 2 по Регладлент (ЕО) No 127212008. Не
се класифицира като опасон съгласно Наредба за реда и ЕачиIIа на класифициране, опЕlковане и
отикетираЕе IIа химичЕи вещества и смеси (въведена с ПМС Ns 182, дВ бр. 68/2010 г),
хармонизирана по Реглаrrлент (Ео) Jф 127212008 от 2011 г. ОгранитIения за влЕгане в козметични
продукти съгласЕо Реглаrrлент (ЕО) М 122З12009 - няма.

JUNIPERUS COMMLINIS FRIЛТ OIL

ЕТЕРиЧно МАсЛо оТ хВоЙнА. INCI

наименоваЕие: JUNIPERUS COMMUNIS
7За49-62-4 8460З-69-0 EINECS Jф - / - / 28з-268-з.
употреба: Биологично iжтивен агент за производствени цели. Не е предназначен за лична
и битова употреба. Има силно антимикробЕо дейотвие. и се щ)иJIага в козметиката,
медицината и фармацията. Етерично масло от хвойна, подпомага извеждането на
токсиЕите от оргаЕизма, повишава еластичностга на кожата, отстраЕява повяхналата кожа.
използва ое в парфюмерията, в състава на парфюмни композиции с борови ноти, шипър,
фужер' фаrrтазийни, за парфюмиране на сапуни, дезодорЕtнти, препарати за баня,
инсекгициди, дезинфекционни средства, като ароматизатори на въздуха в помещения. В
състава на етершшо масло от хвойна влизат предимно терпенови въглеводороди, с
преобладаване на 0,-пинен, сабинен, лимонен.от кислородните
цроизводни се срещат
борнеол, цинеол, 0- терпиЕеол, техни ацетати и др.
лесноподви)кна црозрачна течност с бледожъ.тrт до бледо_зелен цвят и приlIтен
балсамиЧносвеЖ мирис; относитеЛна плътНост прИ 2о,с, Dro'o- от 0,8630 до 0,8700;
коефициеЕf на пречупване прF 2о,с, rь 'О от t,4725 до 1,,4765; ъгъл на въртене на
20
равнината на поJIяризатIиII, сб градуси -от -2 до + 13; разтворимост в 90ой етанол - 1:10;
киселинНо число, mg KOEYg - оТ 5,0 дО 12,0; естерно число, mg КОFУg- от 5,0 до l2,0;
съдържание на борнилацетат, Ой: - от 1,5 до 4,2; съдържание на характерни съставкИ, Yо, Не
по-маJIко от: сt-пинен-25.0, сабинен -l2,0;
Остра op€lJIHa токсичност ( плъх): LD59: 5 g/kg. Остра дермаJIна токсичност ( заек): LD56: 5
g/kg. Може да цричини д)rвнене на кожата. Продукть,
е класифициран като мутагенен,

FRUIT OIL. CAS NЬ: 8002-6S-4

l

l

-

"е
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канцерогенен и токсичен за рецродукциrIта от
опасен.

l

и 2 категория. Не е кгrасифициран като

масло със сuлно dейсmвuе! Проmuвопоксlзно за

епuлепmллцu, хuперmонuцu, кър.ппачкlt,
бременнu u dеца поd 12 z,, какmо u за хора с uнduвudуална непоносlлмосm към хвойнаmа,
прu осmър пuелонефрum, хuлnltоmерапuя на онколоluчнлl заболяванuя. Не се препоръчва
процеdура преdu сън!

Няма ограничения за употребата на продукта според Регламеrrг (ЕО) Ns 122З12009. Няма
ограничения от IFRA за употребата му в парфюмериJIта и козметиката.
Екологична информацшI: Ща се избягва замърсяването на почвата и водите, като при
изхвърJUIнетО на продукта се спазват съответнIлте реryлаторни изискв€lния.

Биоразградимост: лесно и бързо разграждане.
В съотвеТствие с изискванията на Рсгламешт (ЕО) Ns 122З12009 производитеJUIт е задължен
да представи информация относно количественото съдържание на iшергени в суровината с
цел отбелязване в състава по INCI на готовиrI козметичен про.ryкт на апергените, чиJIто
концентрация надвишава 0,001 %(в про.цукти без отмиване) и 0,01 % ( в продукти с
отмиване). Съдържание на аJIергени в концеЕтрцраншI продукт: LIMONENE (I.7 -22.|%).
в състава по INcI на готовия козметичен продaкт на алергените, чиято концентрация надвишава
и 0,01 % ( в продукти с отмивtlне няма).

TREHALOSE- INCI наименование, CAS }lb 99-20-7; EINECS ]ф202-739-6, Химическо
нtмменовttЕие: alpha-D-Glucopyranoside, alpha-D-glucopyranosy1. XyMeKT€lHT, овлЕ}жнител.
трехшrозат4 известна също като mycose или tremalose , е естествена алфа-свързtшI
{иза(ариД образраrr ч)ез 0' с,-1,1-глюкозидIIа връзка между две а- глюкозни единици.
Физикохимични свойства: Външен вид: Бял кристапоЕ,rраr<.Молекулно тегло: з78.з3
ТоксикологичЕи дtшни
.Щанни за токсикологията: LD50 / LC50: Нлrла на рвположеЕие.
КанцерогенIIост: Не е регистрираIr от ACGIH, IARC, NTP.
ЕпидемиологЕя: Не е намерена информация
Тератогенност: Не е намерена информация
Ефекти върху репродуктивната система: Не е наlrлерена информЕlIIия
Мугагенност: Не е наIdерена информация
НевротоксиtIност: Не е намерена информация
Екологи.пrа информация
Информация за окоJIната среда
Няма налична информация.
RETIN-YL PALMITATE- INCI паименование РЕтинил литАмин А / IьJIмитАт
ПроизводИтел BASF. CAS ]ф 79-81-2 EINECS лЪ 201-228-5. Хими.ша харtжтеристика:
ретинил

паJIмитат, разтворен в слъЕчогледово масло. Предназначение: подобрява
водно-бариерните
на
кожата,
има
антикератинизирац ефект, стимуJIира ензимната активност и тъканното
функци"
ренерирtше. Представлява жълта течност' трудно разтворима във вода,
разтворима в много
оргаЕицш ра:}творитеJIи; пJIътност при 20,с около 0, 88 g/cm3; в}Iскозитет (60'С)
27mPa.s.
-

-

Остра токсичност: LD50 / орално, плъх/ >2000mg&g. Първи.пlо
дразнещо действие върху кожата
на заеК / Щрайзе-Тест/: дразНещ. ПървИшrо
д)азЕещо дейстВие върху лигавицата ( око на заек) /
,Щрайзе-тест/: дразнещ. Няма данни за сеноибилизиращ и
фотосенсибилизиратц ефект.

L7

РепРОдУктивна токсичност: При опити с животни сфстанцияга във високи коЕцеIIтрации се
oкaj}Ba тератогенна. Има данни за възможна зависимост между високо поемане по време на
бременност и увреждаЕе плода на човека, мугации. NOAEL: 45 mg /kg bw/day.

Екологи.пrи данни: опитен метод ОЕСD3OLFДSО9408; метод за аЕаJIиз BSB ThSB;cTeпeH на
елиминиран е 20-60Yо; оценка - умерено биоразградим.
Екотоксичrrост: Daphnia magma
Опитен метод съгласно изисквЕlнията на ддректива 79l 8ЗlЛЕС:
ЕС/ LC50 ( a8h): 15,6 mg/l
ЕС/ LC50 ( a8h): З5,З4 mg/l
ЕС/ LCl00 ( a8h): 125 mg/r
Токси.пrост за еднокJIетъчни. S cenedesmus subspicatus
Опитен метод съгласно DIN 38412 L9
ЕС/ LCl0 ( 72h): 2,44 mgll
ЕС/ LC50 (12h):25,57 mфl
ЕС/ LC90 (72h): 267,52 mglI
Бактериална токсичност Pseudomonas putida
Опитен метод съгласно DIN 38412 част27 ( проект)
ЕС/ LCl0 ( 0,5h): >10000 mg/l

ЕС/ LC50 ( 0,5h): > 10000 mg/l
ECi LC90 ( 0,5h): > 10000 mg/l
продуктът не е TecTBtlH .,щаrrните са известни от подобЕи съставки.не бива да попада във водите
без предварителIIо третиране( биологи.пrи пречистватеJIни съоръжения)

Клас опасност за водите ( Германия) / собствена класификацпя от 17.05.99/ - слабо опасен.
ПродуктъТ не е кJIасифициран като канцерогенеЕ, мутагенеЕ и токсичеII за
репродукцията (CMR)
от категории 1А, 1В и 2 по Реглаrrлент (ЕО) No 127212008, Не се класифицира като опасен
съгласно Наредба за реда и ЕаIIиIIа на класифициране, опаковане и етикетираЕе Еа химични
вещества и смеси (въведена с IIМС }ф 182, ДВ бр. 68/2010 г), хармонизирана по Реглаrr,rеrrг (ЕО) Nэ
127212008 от 2011 г. Няма огрtlЕичения според Реглаrrлент (Ео) Nь l22зl200g.

ToCoPHERoL - INCI наимеIIоваЕие. CAS м54-28-4 l 16698-з5-4 l 10|91-4l-0 l119-13-1 l |406l8-4 l |406-66-2 l 2074-5з-5 l 59-02-9 17616-22-0, EINECS м_/ 200_20].-5 l240-747-1 l233-466-0 l

204,299-0 /215-788-8 l - l218-|97-9 l200-4|2-2l- Токсикологпчна информация

Информатдия за токсикологиtIIlите ефекти
Н-шла наJIиIши токсикологични дfirни за сместа. Помислете за индивид/аJIЕата концеЕтршIия
Еа
всеки компонент за оценка на токсикологичните ефекти, произтичащи от експозицията Еа сместа.
ТоксикологиtIна информшlия за основните съставки на сместа:

VITAMIN Е Ph - иЕдекс: NA, CAS: 7695-9|-2,ЕС No: 231-710-0
Тест: CL 50 Видове: Leuciscus idus> 1000 mg l I (96 часа)

сЕ

50 Видове: Dafnia magna) 500 mg / l ь (48 часа)
/ 1 (30 минути)
Тест: .Щразнещ за очите оц)ицателеЕ
Тест: ДразЕещ върху кожата отрицателеII
Тест: ОтрицателЕа сенситизilIиrI на кожата

Ес10 Видове: Pseudoma putid* 1000 mg

Екологпчна пнформацпя
Токсичност
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Приемайте добри работни практики, така че продуктът да не се ЕзIтуска в околЕата среда.
Устойчивост п разградпмост Специфични дЕlнЕи не са IIЕIJIиIIЕи
Не е лесно бпоразградимо в съответствпе с ОИСР (Органпзацпята от Екомоппк
Копарацията п развптпето) Специфи.IIIи дtlЕЕи не са наJIи.Iни.
Биоакрryлираща способност Не
Мобилност в потIвата.N/А
Резултати от оценката на РВТ и vPvB
Дрги неблагоприrtтни ефекти Нито един

PYRIDOXINE HCL -INCI ЕаименовtlЕие. CAS ]ф110615-47-9, EINECS Ns200-3 86-2 l Пиридоксин,известенсъщокатовитtlп{инВ6,еформанавитаNdинВбнаNIоренообикновенов
храни и се използва като хранитеJIна добазка .
ПИРидоксин е в семейството вит€tпdини от вI,IтаI\лин В. Изто.цrиците са плодове, зеленчуци и зърно.
Токсикологична информация
Остра токсичност
ИнформациrI за продукта Няма наJIиIIIIа информациязаостра ToKcи.IIIocT за този продукт
Информация за компонентите
Компонqнт LD50 Орално LD50 Кожно LC50 Вдишвшrе

-пиридинд,Iмета}Iол,
-хишlокси-6-метил-, хид)охJIорид
4 g lkg (Пльх) Не е включено в списъка
Токсикологично синергичпо
Продукти
[Iяпла налична информшlия
забавени и незабазни ефекти, както и хронитIи ефекти от краткотрайна и дългосрочIIа експозиция
Дразнене Ндла traJIиtIHa информация
Сенсибилизация НяIrаа наJIична информация
канцерогенЕост Таблицата по-доJrу показва д:LJIи всяка агенция е посочила Еякоя съставка като
канцероген. Компонент CAS-Nb IARC NTP ACGIH OSHA Мексико
3,4-пириданд{метанол
5-хишlокси-б-мотил-,
хидрохлорид
58-56-0 Не е посочено Не е вкJIючено Не е регистрирано В списъка не е в списъка
Мрагенни ефекти Няма налична информшдия
репродуктивни ефекти Няма наJIичIIа информация. Ефекти върху
развитието Няма налична
информация. Тератогенност Няма налична информация. STOT - еднократна експозиция Не е
известно
STOT - повтаряща се експозиция Не е известно
опасност при вдишвшrе Няма налична информация
Симптоми / ефекти, както осц)и, тtжа и
отложен
Няма наJIична информация
Информация за ендокринния нарушител FIяма налиIIна информаIдия
дрги Еежелани ефекти ТоксикологЕтIЕите свойства не са напълно цроrIени.
Екологи.пrа информация
екотоксиtIност
устойчивост и разгр4димост Неразтворим във вода
Биоакумулиране / натрупване FIяма IIЕIличЕа информация.
мобилност Не е вероятно да се движи в околната среда поради ниската си
разтворимост във вода.
З,4

5
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привлекателен за поц)ебителите. Продуктът принадлежи към гоJIяма и добре позната категория
продукти, като същевременно позвоJIява почиствtlне на зъбите и устната кухиЕа.

Оппсанпе:Този продукт е Т8 ОМО DEUS 2 MINUTES BLACK Черна паста за зъби, 100ml.
Продуктът е средство за почиствtlне Еа зъбите и устната кухиIiа. Представлява почистваIца паста
за зъби с меко измивЕо деЙствие за цяпостно поtIиствtlIIе и грЕжа на зъбите и венците. Т8 ОМО
DEUS 2 MINUTES BLACK Черна паста за зъби е разраборена с FulХР Соmрlех, брезов въглен и
eKcTptlKT от хвойна, Т8 ОМО DEUS 2 MINUTES BLACK Черна паста за зьби, 100ml не съдържа
фrryор"д.
Начин на употреба: Нанесете мЕIлко коJIиIIество от пастата върху четката за зъби, с кръгови
движения започноте да почиствате зъбите около 2-З минуги, след това изIIлЕlкнете. Използвайте
поне 2 пъти дIевно.
Т8 ОМО DEUS 2 MINUTES BLACK Черна паста за зъбп, 100ml е формулирана като продукт за
профилактика Еа устната кухина. Съдържшrиет0 на този продукт се ocнoBtlвa на неац)есивен
състав и комбинацията от активни състЕlвки и аромати, което прави този продукт много
привлекателеЕ за потребителите. Продуктът приЕадлежи към гоJuIма и добре позната категория
продукти, като същевремеЕно позвоJIява почиствЕlIIе на зъбите и устната кухиЕа.

Описание:Този продукт е Т8 ОМО DEUS 2 MINUTES ВLАСКЧерна паста за зъбп, 100ml.

Продуктът е средство за почистваIIе на зъбите и устната кушЕа. Представлява поtIистваща паста
за зъби с меко измивЕо деЙствие за цялостно почистване и грижа на зъбите и веЕците. Т8 ОМО
DEUS 2 MINUTES BLACK Черна паста за зъби е разраборена с FulХР Complex, брезов въглен и
еКСТРаКТ От хвоЙна. Т8 ОМО DEUS 2 MINUTES BLACK Черна паста за зъби, 100mI не съдържа

фryорид.

Съхрапение: ,Щобре затворен цри температура 5 - 25'С, без да се излага Еа директна слънчева

светJIина.

КАТЕГОРИЯ НА КОЗМЕТI,IIIНИЯ ПРОДУКТ:
КАТЕГОРИЯ(СРNР): Ниво

1 Проryкгп за хпгиена на устната кухиЕа
Ниво 2 Продуlсгп за гриrка за зъбите Ниво 3 Паста за зъби

Съдържа компоненти, които традиционно се използват в тzви категория козметични продукти. Не
СЪДЪРЖа състttвки от генотично модифициршrи организми, н€lноматериали или животински
ПРОДУКТИ. Нпла съставки, класифицираrrи като каЕцерогени, мугагени
токсични за
РеПРОДУкцията (CMR) от категории 1А, 1В и 2 по Regulation (ЕО) ],{Ь 127212008.

и

ОМО DEUS 2 MINUTES BLACK Черпа паста за зъбп, 100ml са съвместими
и не се очаква комбинираЕо д)азЕещо действие от адитивеII тип.
СЪСТавКите на Т8

Възможни са в много редки сл}цttи чrлергиtIIIи реакции при JIица, които имат контактна
сенсибилИзация с антитела към състtlвки IIа консерваЕтапl плпдруги съставки.
При сiryчайно попаДане В otlпTe може да предизвика механитIно д)ttзнене.
вода. Ако дразненето цродъJDкава да се потърси медицинска помощ.

,Ща

се изIIJI€Iкне обилно с
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POTASSIUM SORBATE

- INCI наимеIIование CAS-No.: 246з4-61-5/
590-00-1, EINECS Nь24бз76-| / -, Cosmetic RestrictionV/4: Махimum
concentration in ready fоr use preparation 0.б% (acid)
Токсикологпчна пнформация. Път на вJIизЕIIIе:
Контакт с очите. При вдишване. При поглъщане.
Токси,цrост за животниlОстра ораJIна токсичност
(LD50): 3800 mg / kg [Мишка].
Хрони,пrи ефекти върху хора: Няма ЕаразположеЕие.
Други токсични ефекти ор" *ор*, опасен в слrучай на коЕтакт
с кожата (Дразнещ), при поглъщане,
при вдитпRаrrе, Специашrи забележки
относIIо токсичността при животни: НяIrла
на рЕвположение.
специаrпrи забележки относно хроЕиlIнIfге
ефекти върху хората: Няма на
разположение.
Специа,гtни забележки за други токсЕtIни
ефеку
Няма на разположение. Екологична
ипформацпя, ЕкотоксичIIост: FfuMa IIЕ}лични.
""p"i*opu:
воDЗ
соп, Няма на разположеЕие. Продукти на
биоразграждаrrе: ВъзможЕо е опасни
"
краткосрочни продуктЕ
на р.зграждаЕето да не са вероятIIЕ.
Може обаче да възЕикнат

дъJгосроtIIIи продукти Еа рвграждането.
биоразграждане: Продуктите rч
i*оuд*е са по-токсичЕи.

Токсичност на продуктите на

Т8 ОМО DEUS 2 MINUTES

BLACK Черна паста за зъби, 100ml Ее е изследван
на опитни
животIIи, но Е,Iкои от съставките му
са изпитвани на опитIIи животЕи предI2004
г.

върху зд)авето на потребителите след rrускаЕе
на

В момента на изготвяIIе Еа оцеЕката
за безопасност, не са предостчвеЕи
данни и резултати
цроведенИ кIIиЕични, дерматологич}Iи, или
д)уги изследвапия на козметичниrI продукт.

чАсТ Б. Оценка на безопасността на козметичния
продукт
I.

т8 омо DEUS 2 MINUTES BLAсK Черна
паста за зъби' 100ml е
формулираЕа като продукт за
профилактика на устIIата ку)ина.
Съдържанието на този продукт се осIIовава
на неагресивен
състав и комбинацияга от активни
състtlвки и аромати, което прtlви този
цродукт много
25

отнасfiцIIте се към 26-те алергена съставки на парфюмите в зависЕмост от съответната им
коЕцентрацЕя.
Сертификат от IFRA. Няма огрzlничения за използване на парфюма в продукти без отмиваrrе
("Leave on") и продукти с отмиваIIе ("Knse off').
Ако процеIIтното съдьржаЕие е посочено, то представJIява максималното ниво на употреба в
потребителския продукт, което ще отговаря наукtr}шшята. Ако процентното съдържание не е
посочено, парфюмната композиция може да бъде изпоJIзванадо20ОА в потребителския
продукт.оцраниченая и условия, цредвид техните фактически концентрации в готовия продукт

ТОКСИЛОГИtIНА ИНФОРМАЦИrI

Този препарат не е подIаган на токсилогично тестваIIе, но е съчетан от материаJIи с токсилогичIlи
библиографии. С оглед на затруднеЕията да се използват стандартни техники на токсилогично
оцевяване за предвиждilIе на потеЕциаJIни рискове за податливите иIцивиди или за възникване на
неочаквани ситуilIии, препаратът се сtIита и се употребява като носещ опасности за човеIrrкото
зд)аве и се използва в съответствие със всиtIки възможни предпЕtзни мерки. Въз основа на
съставките на този състав и техните концеIIтршIии, този
продукт е в съответствие с конвенционаJIния метод на,Щиректива ЕИО |999145 lBO
класифицирани като:
Щразни кожата.
Възможна е сенсибилизацпя при коЕтtжт с кожата.

Екологична информация
Екотокси.пrост: Не са провождани екотоксикологични изследвания. С оглед на затрудненията да

се използват стfiIдартЕи техЕики за екотоксикологично оцеIuIване за предвиждЕlне на влиянието на

определени методи на освобождаване на веществото в уязвими иJIи локализирани части от
екосистемата, този препарат се приема и се употребява като криещ потенциtшЕи рискове за
окоJIIIата среда, и се използва при съблодаване на всиtIки възможЕи цредпазни мерки.
Устойчивост и разградимост: Не са провеждtши изслодванIая.
Обща: Този материirп е м€IJIко вероятIIо да се нац)упват в
на околната среда и екологичните проблеми цри нормална
условия на употреба са ЕеочакваЕи.
Пре,щrпрждения за опЕюност:
Н 317 Може да цредизвика алегргична кожна реакциия
Н З19 При.панява сериозно д)азноне на очите
Н 41 1 Токсичен за водни организми с дългосроtIни последствия.
Препоръки за безопасност:
Р27З Ща не се доrryска попадане в окоJIната среда.
Р280 Ща се използват заIцишlи ръкавици, средства за заIцита на о.плте/ JIицето.
Препоръки при ре{гираIIе:
РЗ02 + Р352 При контакт с кожата да се измие обиrпrо с вода и сiшун.
РЗ05 + РЗ51 + Р3З8 При попадане в оtIите внимателЕо да се промият с вода в продължение на
няколко минуtи. Отстршrеге контш(гните лепцI, ElKo има такива и докоJIкото е възможно.Продьrпцсете
изIшакването.

ПродУктът не е класифициран като каЕцерогенен, мутагенен и токсичеЕ за репродукцияга (CMR)
от категории 1А, 1В и 2 по Реглаruент (ЕО) No |27212008. Съгласно .Щиректива |5l 200Зl ЕЕС и
Регламент |22Зl 2009 се изисква отбелязване в състава по INCI върху етикета на крайния продукт
на състtlвките на композицията' представJIяваIци коЕтактни сенсибилизатори при концентрация в

готовияпродуктнад0,01%(впродуктисотмиване)и0,001%(впродуктибезотмивалrе).

ПРОизводитеJIят на парфюмната композиция е предоставил необход{мата за целта информация.
контролирани състtlвки с алергизирtuцо действие са Limonene, Geraniol.
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орална ToKcиtIHocT / плъх, к5пrе/: Не предизвиква вред{и ефекги при дIIевна дозировка
до 1000
mg/kg. Трета геЕерация: Не предизвиква вредни ефекти цри дIевна дозировка до 500 mg/kg.
КожнО д)Евнене: ПродължИтелнияТ контакт със сухия црах може да
цричини изсъхване,
нtшукване на кожата. Нлrла данЕи за д)уги вредни ефеr<ти от приложената инфирмация. очно
дршнене: Сухият прах може да цредизвика дразнене при Еякои индивид.1. Fа.Ъ"орrrе не са
дра:}нещи. Инхалиране: Не се очакват вредни ефекти. Все пак прекомерното вдишване на праха
може механично да затрудни дишането, поради хигроскопичните свойства на материала.
сенсибилизЕраrrI и фотосенсибилизиршц ефект: rr IMa данни. Материапът не е класифициран като
кilIцерогенен, м)rтагенен и токсичеII за репродукцията (CMR) от категории 1Д, 1В и 2 по
Регламент (ЕО) No 127212008. Не се класифиuира като опасен съгласIIо Наредба за
реда и HaI1цHa
на класифициране, опаковаIIе и етикетиране Еа химитши вещества
(въведЙа с ПМС ЛЬ
" "*есй
182, дВ бр.68/2010 г), хармонизираЕапо Реглаллент (ЕО) ль 127212008
от 2011 г.. Маркировка
съгласнО ЕЕС: не се изискват символИ за опасЕоСт, R- И Sфрази. Одобрена хра}Iителнадобавка (
Е 415).
Екологичrrи дЕlнни: Токсичност за водни оргЕtнизми: Rainbow Troat LC50 (96 h) : 490 mg /1 Daphnia
;
magna LC50 (48 h) : 980 mg /l ; Mysid ShTimp LC50 (96 h), using: > 50 000 ppm whоЙ mud. Като
натуралеН полизФ(аРид KcaIIT€lIIoBaTa гума е лесно биоразгралима
- BODs : - 200 m8 0z ig; COD: 1600 mg 0z lg- Ограrrичения за влагtillе в козмети!Iни продукти съгласно Регладле"i
1вО; lчЪ
122З12009 - няма
AROMA

95001084.

PEPPERMIT OIL

Ароматите са богати Еа апергени, изброени в 2003/15/СЕ
Според 7-мото изменение на,Щирективата за козметичните продукти 76|768EEC 26-те
специфи,Пrи вещестВа с висоК сенсибилИзациоIIеЕ индекс - чести алергени, се изисква
да бъдат
декJIарирrtни с технИте индивидуални ЕаименовЕtния по INCI. Това се изисква и в слr{аите, когато
те се съдържат в козметичните продукти като част от
друга комплексна състtlвка, представJIяваща
смес от вещества. Изискването за декJIарираЕе е в сила, тогава когато концентрацията
на
веществото в готовия продукт е над предеJIIIите концентрации, независимо от
функцията и
произхода му. Независимо дали влиза в
рецептурата като сап,lостоятелна съставка или е компонент
на друга сложна съставка - парфюмна композиция, етеричЕо масло,
растителен екстракт.
ПределниТо конценТрациИ са 0,001% в продуктИ, които остават върху тялото (..Leavb
on'' продукти) и 0,01% в продукти, които се отмиват (o'Rinse оff'-.rроiукти).
тази допълнителна маркировка изисква, когато тези състtlвки са н4д 1,0о% трябва
да се посочат на
такава позиция, която съответства на концентрtuIиJIта им.
при концешрация по-ниска от 1,0оlо те се посочват в произволен
Ред в крм на списъка на
състЕlвките.
това обявяваrrе (деклариршrе) става в досието на козметичниrI продукт и
върху етикета на готовия

продукт.
всичко това има за цел да информира алергиtIните потребители, които вече
са тествЕtни и знfuIт
кои състазки трябва да избягват. Благодаренио на нея те
в
козметитIния
продукт се
дiulи
разбират
срощат веществата, спрямо които те са апергFIIIи. Не е необходимо
тези вещества да се
отсц)аIUIват илИ да се прtВи промяна в
рецоптурата на козметичния продукт с цел отпадането им.
И прИ наличиетО на тези вещества мнозинството от потребитеJIите на
той *о.*ar"чен продукт
IMa да поJryчаТ каквитО и да билО ЕежелаЕи страЕиIши
ефекти.
'.
ПроизводитеJIят е спазил изискванията на 7-мото
на rЩирективата за козметиIIIIите
"з*ене"ие
проДУкТи 761768 ЕЕС и е ДекJIариршI В
Досието и върху етикетите на цродуктите присъствието на

2з

ИнформациrI за токсикологичЕите ефекти.Главна информация: Този продукт
има ниска
токсичност. Само големи обеми могат да имат неблагоприltтЕо въздействие върху
човешкото

здраве.

Инхаrrация: Прахът във високи коЕцентрации може даразд)а:tЕи
дD€телЕата система.
ПоглъщаНе: Не се очакваТ вреднИ ефектИ в KoJIиtIecTBa, коитО могаТ
да бъдаТ погълIIатИ СЛ1..rайно,
Контакт с кожата: ПродьлжитеJIният KoHTEIKT може да причшй с}хота на кожата.
Визуален контакт: Частицrа:ге в о!Iите могат да
цричЕЕrIт д)азЕене и ухФкване.

Екологична пнформацпя

Екотоксичност. Компонентите на продукта не са класифицирttни като опасЕи
за околната среда.
това обаче не изкJIюIIва, че големи или чести
разJIиви могат да имат вредно или вредно
въздействие върху околната среда.
токсиtIност
LC 50, 96 час4 риба mg i l> 1000
ЕС 50,48 часц Daphnia, mg / 1> 1000
IC50, 72 часа, водорасли, mg l1> 1000
Устой,шавост и разцр4димост рЕвгр€lJкдане. Продуктът не е биоразцр&дим.
БиоакумулираIц потеЕци€rл. Продуктът Ее съдьржа веществъ за
които се очаква да бъдат
биоакумулиратци. Мобилност в пotIBaTa, мобилност. Продуктът
е неразтворим във вода.
резултати от оценката на Рвт и vpvB: Не се класифицира като рвт
i vpvB по настоящите
критерии на ЕС. Друг" неблагоприrIтни ефекти. HJe известно.

GLYCERIN, glycerol, 1,2,3-TRIHYDR0XYPROPANE CAS

Ns 56-81-5 EINECS Jф 200-289-5.
Използва се катО xyMeKTElIlT и
ПроиЗводитеJIят
разтворИтел.
представя спецификации на
суровината с критерии за чистота и коIIтрол и анапизни сертификати,
придружаващи всяка
доставяна партида. ТоксиколОгична информация (SDS, 20lЗ, Obercjsterreichische
Biodiesel GmbH;
литератуРни дшrни): Остра орална токсиtIност: LD56 - 12600
mglkg за плъхове. Остра дермална
токсичноСТ: LD56 >18700mglkg за заliци. Остра иЕхалатоРна
токсиtIност: LD59 - 570 mg/mЗ за
плъхове, Няrrла кожно д)азЕещо действие при тестув€lне
на бели зайци по метод на Draize, 9ECD.
При едноКратнО въвеждЕlне в otIIIиrI сЕж на бели зайци на 0.1
ml не се установява ш)€вIIене на
очните тъкшIи, метоД на OECD 405. ГrпrцериЕът не притежава
сензибилизираIца активност и
токсиtIност за репродукцията. Тестът на Aimes "in vitro"
за мугагенна активност е негативен. Не е
каЕцероген за хората. Не е листван като мутаген и карцероген
в IARC, Ес, TLv, МдКи като
тератоген в ЕС, МАК.

Екотоксичност: LCso, риби >5000 mg /l / Метод ISo 73462;
ЕС50, водорасли: > 2900 mg /l; Ес50,
Pseudomonas Putida:> 10 000 mgll.
Хрони,пrабактериа.тПrатоксиtIност: LD59> 100 mgД/DINз8
41,2l. Леснобиоразгр4димпродукт.
БПК5 / ХIIК: 0,75 l 1,00 (g О2 l g). Няма биоакумулация.
Не се класифицира като опасно химичЕо вещество.
Нпла ограЕичеЕия според Регладлент (Ео) }lb
т22з12009.

хANTHAN GUM - INCI ЕаЕменование. Ксантшrова

66-2 EINECS

ГУIчfц хр€IIIитеJIно

качество. сдS

}lъ

1l1з8-

2з4-з94-9, Полизахарил. Предн*rru*."".:
регулатор на вискозитета; емулсионен
стабилизатор, Бял, до светлоТ."л"е"и*а"о-кафяв
прах; рtLзтворимост във водаразтворим, образува
лепJIиви разтвори' превръща се в паста при
концентрация наД - 5 %; рН / 1%-ен воден
р-р/ неутрurлнО. Остра орална токсичноСт / плъх
/ : Ltjro 5 000 mg/kg телесно тегло . Хронична
}lb

'
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Дрги небпагопрЕятни ефекги

tlяrла IIаJIиIIна доIIъJIIIитеIпrа иrrформаrдия

o_cYMEN_s_oL (INCI)- CAS Nsз228-О2-21 396б0-61-2 EINECS

Ns 221-7б1-7 / -Cosmetic

RestrictionV/38 Максим1IJIна коЕцентрация в ютов за употреба препарат Maximum concentration in

rеаdу for use preparation 0.1Ой
ТоксикологиIIна информаrдия
Път на влизане: коIIтакт с очито. При вдишваrrе. При погпъщане.
Токси.пrост за животЕи:
Остра ораJIIIа токсицIост (LD50): 6280 mg / kg (мишка). Остра токсичЕост при вдаIпRане (LD50):
184mg / kg (мишка). Оотра дермаJIIIа ToKcшIHocT Няпла на разположеЁие.
Хрони.пrи ефекти върху хора: Няма Еа разположеЕие.
Други токсиtIни ефекти върху хората:
опасен в слуrай на контакт с кожата (дразнещ), щ)и погJьщане, при вдишвшrе. Лек опасност при
контtlкт с кожата (протryсклив).
специалrrи забележки относно токсичността при животни: Няма на разположение.
Специашrи забележки относЕо хроЕи.Iните ефекти върху хората: Няма на раi}положение.
специални

забележки

за други

токсиtши

ефекти

върху

хората:

Няма

на разположение.

Екологична информация
Екотоксицrост: Няrла IIалиIIни.
BOD5 и COD: НямаЕарЕвположеЕие.
Продукти на биоразгрalкдане :
ВъзможнО е опасЕи продукти за краткотрайна деградация да Ее са вероятЕи. Възможно е обаче да
възникнат дьлгосроцIи продукти на ра:}црa)кдането.
токсичност на продуктите на биоразграждаrrе: Продуктите на разпадане са по-токсиtIни.
специалrrи забележки относно rrродуктите от биоразграждшIе: Няма на разположение
FulXP Complex
STONE EXTRACT -INCI наименование; CAS Jф; EINECSЛLINECS NЬ
Екстракт от група от минерЕши от филосиликат, цроизведени от химшIеското и физическото
изветряв{tне на скалите.
Комплекс сол на х)дdиIIови, химатомелаIIови и фулвови кисеJIини, азот-кисело сребРО (Ag +),
дестилирана вода.
В състава Еа комплекса -сол на хумиЕови киселини (FulХР COMPLEX):
Сол нахуминови и уJIминови киселини
Сол фулвови кисеJIиЕи
хемато-меланови киселина
Азот-кисело сребро (Ае +)
Азот общ О{)
Фосфор (Р)
Калият е общо (К)
Натрий общ (Na)
Калций (Са)
Магнезий (Mg)
Желязо (Fе)
Мшtгш (Mn)
Щинк (Zn)
Мед (Cu)

Токсикологпчна информация
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CALCIUM CITRATE-INCI наимеЕование; CAS ]ф813-94-5; EINECSлLINECS j\ъ212-з91-7.
ка-пциевият цитрат е калциевата сол на лимонената киселиЕа . обшсновеЕо се използва като
хранителЕа добавка ( Е333 ), обикновеЕо каю KorrcepBtlнT Ео поЕякога и за аромат . В този
,
смисъл той е подобен на нац)иевия цитрат . Кагпдиевият цитрат се н€lп{ира и в някои хранителни
добавкИ с калциЙ (напр. Щитракал). Калlияг съставJIява 24,|ЙкаJпIиев ч"rрu, (безводен) а2I,1Yо
калциев цитрат (тетрахишlат) по маса. Тетрахидратът се среща в
цриродата като минерал
Earlandite
Токсикологична информация
ИнформациJI за токсикологиtIните ефекти
Остра токсичност (орапно): Не е класифициран (Въз осЕова на наJIиtшите
данЕи, критериите за
класификация не са изпълrrени)
Остра токсичноСт (дермално): Не е класифициран (Въз основа на наJIиtIните
даЕЕи, критериите за
класификация не са изпъrпrени)
Остра токсичноСт (вдишване): Не е класифициран (Въз основа на налитIните
данЕи, критериите за
класификация не са изпълнени)
LD50 орален плъх) 2000 mg / kg безводен продукт
Кожен плъх LD50> 2000 mg / kg безводен продукт
При,пlнява сериозно увреждаIIе Еа очите. : Не е класифицираlr (Въз основа
IIа наJIичните данни
критериите за класификация не са изпъrпrени)

рН:5-6(5%)

СериознО увреждаЕе / шlазнене Еа очЕте: Не е класифициран (Липса
на данни)

рН:5-6(5%)

РеспиратОрна илИ кожЕа сенсибилизациrI: Не е класифицирана (Липса
на даrrни)
МугагеннОст Еа зародишнИте кJIетки: Не е класиф"цй* (Липса
на данни)
Кшrцерогенност: Не е класифициран (Липса ou
д**r"j
РепродукТивЕа токсичIIост: Не е класифицирана (ЛиЙа на
даrrни)
SТОТ-еднократна експозиция: Не е клаЪифицираrrа (Липса на
данЕи)
STOT повторна експозиция: Не е класифицирЙа (Липса на
данни)
опасност От вдитпRшIе: Не е класифицир*u(Л"rr"u на
дшrни)
Потенциални неблагопрЕятни ефекти върху човеI,,кото зд)аве и
симптоми
: ЛекО вреднО при погJIЪщаIIе. Слабо
ш)азни дихатеJIните органи. Леко дразнещ оIIите.
Екологична информация
ТОКСИЧIIОСТ

ЕкологиЯ - общо: Н-"_:-чтфиццрано като опасно за окоJIната
среда според критериите на
Регламент (ЕО) Nэ 127212008,
ВЪЗДУХ: Не е Кrrасифициран като опасен за озоновия
слой @еглаrr,rент (Ео) Nэ
Pl:g:""'1005/2009).
ЕкологиЯ - вода: Няпла водеII заN{ърсител (повърхностни водл).
Недостатьчни данни за
екотоксичност. рН измествапе.
Опасен за околната среда: Не е класифицираrr
Хрони.пrа водЕа ToKcи.IHocT: Не е клаЬифицираrr
Устойчивост и разцрадимост
Устой,павост и разцрадil\,rост Биоразградимост във вода:
шIма даЕни.
Биоакумуrпrряц потенциап
Биоакумулиращ потенциап Няма налични
данЕи за биоакумуJIираЕе.
Подвижност в почвата
FIяrла налична допълнителна информация
Резултати от оцеЕката на РВТ и vPvB
РВТ: все още не е оцеIIено
vPvB: все още не е оценено
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се пазЕ от достъп на мшIки дец& поради риск от нецредвЕд,Iма употреба (поглъщане и
попадаЕе в очrате).
Нячrа данни за неблагоrrриятIIи ефекти върху здрilвето на потребитеJIите след пускане на
козметичния продукт Еа пазара.
Пролуктът не е изследвttЕ на опитни животни, но IuIKoи от съставкит€ му са изпитваIIи на опитни
животни преди 2004 г.
Фирмената политикц физико-химичните и микробиологиrrrплте спецификации, токсикологичната
характеристика на съставките й Еа козметиIIния продукт, експозицията, опilковките и
етикетирането гараIIтират отсъствие на нежелаIrи ефекти при нормално използваIlе според
ноговото rrредназначение и продвидимия натIин на употреба.
При промяIIа на състава2 влЕгаIIе на нови компоненти иJIи доказаЕи неблагопрЕятни ефекти сред
потребителите, ще се извърши Itoвa оценка за безопасIIостта на Т8 ОМО DEUS 2 MINUTES

,Ща

ВLАСКЧерна паста

за зъбп, 100ml.

Етпкетът трябва да отговаря на изискванията на т.|,2 и 5 от чл.

г. относно козметичните продукти.
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на

Реглаruент (ЕО) t22Зl2009

III. Обосновка

Оценката за безопасност е изготвена съгласно Насоки на SCCS, 9-та Ревизия като са взети

предвид:

О Физикохимичните и микробиопогитIни характеристики на суровините, опаковката и

о

о
о
.

О

о
о
о

козметиIIЕия продукт;
отсъствие Еа примеси, или опасни вещества;
Токсикологичния профил на суровиIIите и на козметичния продукт;
Нива на експозиция Еа продукта и на състчtвките;
При оценката Еа риска са взоти предвид особеностито за експозицията на козметичния
продукт при използване на метода Threshold Toxicological Сопсеrп (ТТС), препоръtIван от
SCCS (2008);
Оценката за безопасност е съобразена с препоръките на Rogires и Pauwels (2008);
Взети са под внимание ограЕиченията на IFRA l48мапоправка/;
Токсикологичнабазадаlrни;
Пубшlкаrдии за сходЕи продукти

При промяна Еа съставъ влагане Еа нови съставки иJIи доквани нежелани ефекти оред
ПОТРебителите ще се извърши нова оценка за безопасността на Т8 ОМО DEUS 2 MINUTES
BLACK Черна паста за зъбп, 100ml.

fv.ппавнп нопми
Регламеrrг (ЕС) No |22з12009 на Европейския парлап{еrrт и Съвета отноно козметични:ге прощlкти. O.J.
2009 No L з42
Закон за запIита на потребrтгелrтге (дF бр. 9912005 г, изм. лоп.
Дв бр. З0, 5 1, 53, 59, 105, 108/2006 г)
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Наредба ЛЬ 4 от З февруари 20l5 г. за изискванията към използване на добазки в храните ( Щ. бр.12 от
1 З
февруари 20 1 5 г.), .Щиректива 9 5 l З | /ЕС,.Щирекгlва 89 l |97 lEC
Наредба Ns 9 за качествою на водатц предназначена за пIтгейно - бrrгови цели (.Щ бр.З0/200i г)
Наредба NЬ 2 за материаJIите и предметите от IIJIастмаси предназначени за контакт с храни (Ш бр.
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