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oDBoRNÝ PoSUDEK k provedené zkoušce stanovení kožlrí snášenlivosti u lidí.

pŘnnlrĚr ŽÁoosrI:
Kvaší žádosti ze dne 21.1'2010 o posouzení studie koŽní snášenlivosti u lidí u níže

uvedeného kosmetického prostiedku, Vám sdě]ujeme:

PŘIDLoŽENÝ vZoREK:
soLvINA ochřana rukou s D-panthenolem

výrobce:
EKOCHE\{ COSMETIcS. s.r.o.
Brandýská 892,217 |3 Kostelec nad Labem cEsKA REPUBLIKA

Kosmetický přostřed€k je lTráběn pro Íirmu:
ZENIT spol. s r.o., Pražská 162' Cáslav

PŘEDLOŽENÁ DoKUMENTACEi
NávIb textu etikety, příloha k PN-ZEN/2009'
Protokol o zkoušce stanovení koŽní snášeDlivosti u lidí. referenční číslo 38-190120l0'

PRoVEDENÁ zKoUŠKA:
Zkoušku stanovení kožní snášenlivosti u lidí provedla Kožní ordinace, MUDI' Andrea

vocilková, spol. s r.o., Pod Marjánkou 12, 169 00 Praha 6 ve dnech 19. 21'1.2010' Zkouška
byla provedena dle zkoušky kožní snášeílivosti u lidí (Cosmetic Product Test Guide1ines for
Assessment of Hun'ian Skin Compatibility, COLIPA, Bruxelles, 1995).

oDBoRNÉ PosoUZENÍ'
Vyhodnocení qÍsledku zkoušky stanovení koŽlí sr]ášenlivosti u lidí provedla MUDr'

Dagmar Jí|ová, csc'' Národní referenční centrum plo kosmetiku, státní zdiavotní ústav, Praha
l0 pod č'j. CLc 551-299/10.34-

zÁvĚR:
U l^Íše uvedeného kosmetického Drostiedku neb.!'L prokázan za podmjnek te.slu potenciá]
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zhodnocení bezpečnosti kosmetických prostředků pro zdraví č|ověka
Vypracováno pro EKoCHEM cosMET|cs' Bandýská 892l2o, 277 1 3 Koste|ec nad Labem

Tento posudek je Vydáván pod|e poŽadavků obecně závazných p|atných předpisů pro kosmetické
prostředky a slouži výhÍadně jako zhodnocení jejich bezpeěnosti pro zdraví člověka' Je Vypracován
podle souěasného stavu |egislativních'vědeckých a technjckých poznatků.Týká se kosmetického
prostředku, kteÚ bude uváděn na trh spo|'s r.o'zEN|T, Prďská 162, Čás|av a vyrábět EKoCHEM
cosMET|cs' Brandýská 89z2o, Koste|ec nad Labem:

Regenerační soLV|NA, ochrana rukou s D-pantheno|em
v rámci PN-ZEN/2009 a jeji přl|ohy

sloŽen| výrobku je v sou|adu s poŽadavky předpisŮ p|atných pro kosmetické prostňedky. Ve s|oŽen|
výrobku nejsou obsaŽeny |átky z při|ohy ě.2 vyh|ášky ['zd lR ě.26il01 sb. v ptatném znění (látky
které nesmějí být součástí s|ožení). Rovněž pďadavky přílohy ě'6 (konzervanty) téŽe Wh|ášky a
přílohy ě'3 Wh|ášky ě.444104 sb. Min'zdravotnictvÍ jsou respektovány' Parfémové s|oŽky pod|e
požadavků této při|ohy jsou uvedeny jako ingredience'
s|oženÍ V'ýrobku je sestaveno z ingrediencí, jejichž Všeobécný toxiko|ogícký proÍil při použití v dané
koncenlraci a k danému Úče|u nepředstavuje pro uŽivate|e ohroŽenÍ zdraví. PouŽití výrobku
zdravými osobami za obwk|ých nebo rozumně předvídate|ných podmínek nebo pod|e návodu
nepředíavuje riziko dÉŽdění' sBnzibi|izace ani jiných |oká|nich nebo systémových toxiko|ogicky
neŽádoucIch účinkťl.
zák|adnÍ funkce výrobku dek|arovaná V textu pro spotřebite|e wp|ývá ze s|ožení \.ýrobku a
v|astností pouŽitých ingrediencí' Text pro spotřebite|e Vyhovuje požadavkům obecně záVazných
p|atných předpisů pro kosmetjcké prostředky. Text pro spotřebite|eje uveden v přÍloze .

Na zák|adě známých toxiko|ogických údajů o pouŽitých surovinách, s pňh|édnutím k m|sl! a
ve|ikosti expozice pod|e návodu by| kosmetický prostředek \r'ýše uvedený posouzen z h|ediska
požadavkŮ zákona ě'258/00sb' a Wh|ášky Ministerstva zdravotnictvl cR 26/01Sb' V p|atném zněnl.
s použitím dokumentace posMnuté k v'ýrobku , protoko|ů |aboratornÍch vyšetření a da|šlch
infoÍmacÍ a na zák|adě zkušenostije možno vys|ovit

závěr i

Na zák|adě všech dostuDnÝch informací a 9 wužiiím obecně známÝch toxiko|ooickÝch
křitgrií ie možno označit kosmetickÝ orostředek v!úše uvedený iako bézoečnÝ Dro |idské
zdraví oři použití dek|ařovaným zoůsobem nebo rozumně předvídate|ným a oři dodÉení
povinného značení na obalu v sou|adu s Do'adavky DředDbů D|ďných Dro kosmďické
orostředkv.

Tento záVěr.je možno uplatnitjen u těch v'ýrobků, jejichŽ s|oŽení a v|astnosti odpovldají před|oŽené
dokumentaci a v'ýs|edkům laboratornlch zkoušek'

Datum : 30. 12. 2009

osoba odpovědná za hodnoceni bezpeěnosti:
RNDr soběsIav Fiker csc.
Lublaňská 1, Praha 2
Tel. 608 885 55, 3A1 211 9U
e.mai| - sobes|av'íiker@seznam.cz
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