
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОЦЕНКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
                                  
                                                                Фирма „ПРЕСТИЖ 2007” ЕООД
                                                                 ул. „Иван Вазов“ № 48  
                                                                 гр. Пловдив
                                                                 тел. 032/620583
                                                                 www.prestige2007.com
                                             

                                                                                                                  
 КОЗМЕТИЧЕН ПРОДУКТ: 

 
“Hit&Clean”

ТЕЧЕН САПУН “ОКЕАН”

БАРКОДОВЕ: 3800218425032 (500 ml.)
                           38002218423229 (5 L.)
                            
 (Версия: 01)

Категория: Тоалетни сапуни                   

ИЗГОТВЕНА ОТ: маг. фарм. Н. Йорданова                                 20.05.2016 г.

Оценката за безопасност е извършена в съответствие с чл. 13 , ал.(1), 
т.т. 4 и 5 и ал. (4), ал. (5) на Наредба № 36 за изискванията към 
козметичните продукти, обн., ДВ, бр. 101 от 16.12.2005 г., изм. и доп., бр. 
44 от 30.05.2006 г., бр. 75 от 12.09.2006 г., бр. 39 от 15.05.2007 г., бр. 106 от 
14.12.2007 г., бр. 80 от 12.09.2008 г., бр. 35 от 12.05.2009 г., бр. 2 от 
08.01.2010 г., бр. 62 от 10.08.2010 г., бр. 53 от 12.07.2011 г.,  както и 
съобразена с Директива 76/768/ЕЕС, Регламент (ЕО) № 1223/2009 и 
изискванията на COLIPA. 

След преглед на предоставената информация за гореспоменатия 
продукт и неговите съставки е изготвен „Доклад за оценка за безопасност”.

Оценката бе осъществена съгласно принципите на Добрата 
лабораторна и  Производствена практика (GLP, GMP) – условия на 
производство и съхранение, с оглед да не се причинява вреда на човешкото 
здраве при обичаен и предвидим начин на приложение, както и при 
спазване на предупредителните бележки и инструкции за ползване. 
Разгледани бяха химичната спецификация, токсикологичния профил и 
нивото на влагане на ингредиентите в цялостния продукт. Продуктът не 
съдържа съставки: 
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1) класифицирани като канцерогенни, мутагенни и токсични за 
репродукцията (CMR) от категории 1А, 1В и 2 по Регламент (ЕО)
№ 1272/2008; 2) от генетично модифицирани растения; 3) от животински 
произход.  Същият не е тестван на опитни животни, но някои от съставките 
му са изпитвани на опитни животни преди 2004 г.

Като резултат от оценката, може да се даде заключение, че 
продуктът:                         

“Hit&Clean”
ТЕЧЕН САПУН “ОКЕАН”

не се очаква да причини увреждане на здравето на човека при прилагане 
според неговото предназначение и при разумно предвидими условия на 
употреба. Изключение могат да представляват индивиди със силно 
изразена реактивност, при които в много редки случаи е възможно да се 
проявят нежелани реакции. 

Оценката на риска се основава на физико-химичните и 
микробиологични спецификации, токсикологичните характеристики на 
козметичния продукт и неговите съставки, предназначението, условията на 
употреба, експозицията, опаковките, етикетирането и вероятността от 
получаване на неблагоприятни здравни ефекти сред потребителите.     

Източниците на данни и „Доклад за оценката за безопасност” на 
козметичния продукт са на разположение във фирма „Престиж 2007” 
ЕООД – гр. Пловдив при поискване.

Оценката на безопасността за човешкото здраве на:
“Hit&Clean”

ТЕЧЕН САПУН “ОКЕАН”
е изготвена съответно на предоставената информация към тази дата. Нов 
преглед на тази оценка и актуализация ще бъдат извършени при условие, че 
настъпят промени в състава на продукта или други негови характеристики, 
или при доказани неблагоприятни ефекти. 

……………………………….
маг. фарм. Недка Йорданова
Диплома № 000794
Издадена на 25.06.1979 г.
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Медицинска Академия - София
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