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l .
Podstawa

}ITkonania badaf

. Zlecenie z dnia 07.05.2009 znadanym numerem B 1983214268109

Skladjako5ciowy rryrobu wg nomenklatuy INCI podany na opakowaniu
produktu.

Za zgodno6i z deklarowanl,m skladem jakoSciowym i ilo6ciowym przeslanych do
badan probek odpowiedzialnoi6 ponosi Zleceniodawca.

', Charakterystyka

wyrobu

Pr6bka do badai laboratoryjnych

WyglQd pr6bki: Srednio lepka aiegz o charakterystyczrym zapachu.

Opakowanie handlowe: butelka z lwoftywa s^vcznego, oz[aczona zgodnie

z obowi{zuj ecymi przepisami.

Deklarowane

przeztucze\ie

wyrobu

Wyr6b przeznaczony j est do czyszczenia powierzchni.

4. Zakres badai

zgodny z Uslaw4 z dnia 30 uarca 2001r. o kosmelykach

Dz .U. Nr 42, poz473Art. 11 ust. I p.4

I p.4 ocena wply,wu kosmetyku na bezpieczey'tstwo zdrowid ludzi - obejmujqcLr

badunia dotyczqce tolerancji sk6ry na badany kosmetyk t1)ykanane testem

ofirarttm.

Eurcpejska Dyrcktywa Kosmetycznq 76/768,/EEC (wra7 x popruwkami)

5. Metoda badaf,
Badania prowadzone zgodnie z Procedur4 Badawcz4 PB 05/ DA przez

lekarza dermatologa w grupie 20 probant6w - ochotnik6w metod4 pr6b

koniaktowych - testem otwartym.

6.

Dob6r

probant6w -

ochotnik6w do

badaf

Doh.ir probantujw-ochottrikdw dokonany zgodnie z Procetlurq

Bodawczq 02/ DA przez lekuz( dermdologo z uwzglednieniem Deklart.ji

Helsiiskiej z 1964 r. (z pdiniejs4ymi uzupelnieniaui), przepistmi polskit,ti,

UE, wytycznyni Colipa z zastosownniem krlleridli wlqczei i wyhpczei.

Do badan w]'typowano 20 osrib, w tym 20 os6b z dodatnim wyviadem

alergologicznyrn.
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W grupie tej: 'ir

. ladna z os6b nie miala udokumentowarej nadwrazliwo5ci, jak r6wnieZ

w wywiadzie nie zglaszala niepoz4danych reakcji na poszczeg6lne

skladniki badanego wyrobu.

. Wszystkie osoby zglaszaly w w).wiadzie wystppowanie r62nego rodzaju

ni€poz4danych reakcji sk6ry na niekt6re stosowane kosmetyki.

Sk6ra w miejscu nakladania testu (przedramiQ po stonie

zgigciowej) byla prawidlowa, bez Zadnych zmian chorobowych

Uczestnicz4cym w badaniach nie stawiano Zadnych specjalnych wymagaf,

wychodzac z zaloze'J'ia, ze r^alery badad dzialanie tego typu wyrobu w

normalnych warunkach, w kt6rych bgdzie on w praktyce stosowany. Nalezy

jednak dodad, 2e na wyniki badaf moge mie6 w wyj4tkowych przypadkach

wptyw takie czyruriki jak: dieta Z1,.wieniowa, indyrvidualne upodobania, tryb

2ycia, rodzaj wykonl.wanej pracy, stres oraz warunki drodowiska naturalnego

itp.

7.

Spos6b

prowadzenia

badafi

Zgodnie z Procedurtl Badawcztl05/ DA

Preparut w stcieniu handloreJtm, naniesiono na wyznaczony obszar sk6ry

przedramienia (20 x 20 mm) po stronie zgigciowej i r6wnomiemie

rozprowadzono lekko wmasowuj4c przez 30 sek. W czasie do 15 min, po 15

min i po 30 min. od momentu nalozenia wyrobu lekarz dermatolog dokonal

ogledzin sk6ry w miejscu aplikacji wg skali zdefiniowanej w pk1;-6.

Procedurze Badawczej PB 05/ DA. Dalsze oceny dokonane zostaly po 60

min a nastgrnie po 24h i 48h od momentu nalo2enia preparatu.

8.
Czas trwania

badarh
Badania trwaly od 13.05.09 do 15.05.09r.
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W Y N I K I  B A p a N  o E R M A T o L o G r c z N y c H

W gnrpie badany:h 20 os6b, w tym 20 z dodatnirn wywiadem alergicznym nie stteie lzono

dodatnich odcxyndw, co iwiadczSt o tlm, ie prcparut nie wykazuje vlasnoici drainiqcych

i uczulaj$cJ)ch,

OPINIE I INTERPRETACJE

Na podstawie wynik6w przeprowadzonych test6w kontaktowych otwartych

stwiierdzamy, ie badane pod wzglpdem dermatologicznym

MLECZKO DO CZYSZCZENIA

GRAN MILK STRONC

symbol SP-26 seria 04.05,2009

UII/AGA: Wvdana oninia beaieczefistwa nie dotttczv osdb, u kttirvch wtsleouie

qlereis no kt6n'kolwiek ze sklsdnikiw ocenisnego wvrobu

Nazteisko i adres osoby
o.lpowiedzialnej za oce e

Otrzymuja:

Egz. li2 : Zleceniodaw€a

tg r . l : ITA  l tS f .  r r / a  \ rB  19812 ,126800

stosowane ( zgodnie z przeznaczeniem ) przez osoby. u kt6rych nie wysteDuie

alersia na kt6rykolwiek z ieso skladnik6w

jest dobrze tol€rowane przez sk6rp, poniewaz w grupie badanej nie stwierdzono

Zadnych podrainieri ani odcryn6w alergicznych


