CZECHPHARM
201208
str. 1 z 2

Zhodnocení bezpecnosti kosmetických prostredku pro zdraví cloveka
Vypracovánopros.r.o. CZECHPHARM,
5.kvetna19, 14000 Praha 4
Tento posudek je vydáván podle požadavku obecne závazných platných predpisu pro kosmetické
prostredky a slouží výhradne jako zhodnocení bezpecnosti pro zdraví cloveka. Je vypracován
podle soucasného stavu legislativních,vedeckýcha technických poznatku.Týká se kosmetických
prostredku, jejichž výrobcem je CZECHPHARM, s.r.o., 5.kvetna 19, 14000 Praha 4:
ALEOTROX, težké, unavené nohy, masážní
ALEOTROX, péce o nohy
ALEOTROX, rekonvalescence po úrazech, masážn í
ALEOTROX, regenerace po nadmerném slunení
ALEOTROX, regenerace po drobných poraneních

podráždenou pokožku
ALEOTROX,akné cisticí voda

ALEOTROX, péce o

ALEOTROX, akne reparacní gel

ALEOTROX,ráno po dlouhé noci
Složení výrobku je sestaveno z ingrediencí, jejichž všeobecný toxikologický profil pri použití v
dané koncentraci a k danému úcelu nepredstavuje pro uživatele ohrožení zdraví. Použití výrobku
zdravými osobami za obvyklých nebo rozumne predvídatelných podmínek nebo podle návodu
nepredstavuje riziko dráždení, senzibilizace ani jiných lokálních nebo systémových toxikologicky
nežádoucích úcinku. Složení výrobku je v souladu s požadavky predpisu platných pro kosmetické
prostredky. Ve složení výrobku nejsou obsaženy látky zakázané v kosmetických prostredcích
podle prílohy c.2 vyhlášky Min. zdravotnictví CR C.26/01 Sb. v platném znení. Rovnež požadavky
prílohy C. 6 (konzervanty) téže vyhlášky jsou respektovány. Výrobky neobsahují parfémovou
kompozici.
Výsledky vyšetrení dermatologického a mikrobiologického uvedené v protokolech potvrzují
zdravotní nezávadnost a dobrou lokální toleranci vyšetrovaných vzorku výrobku.
Základní funkce výrobku deklarovaná u výrobku vyplývá ze složení a vlastností použitých
ingrediencí.Text pro spotrebitele vyhovuje požadavkum obecne závazných platných predpisu pro
kosmetické prostredky.
Kosmetické prostredky výše uvedené byly posuzovány z hlediska požadavku zákona c.258/00Sb.
a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví CR 26/01Sb. v platném znení. Na základe dokumentace
poskytnuté k výrobkum a dalších dostupných informacíje možno vyslovit
záver:

Na základe všech dostupných informací a s využitím obecne známých toxikologických
kriterií je možno oznacit výše uvedené výrobky jako bezpecné pro lidské zdraví pri použití
deklarovaným zpusobem nebo rozumne predvídatelným a pri dodržení povinného znacení
na obalu v souladu s požadavky predpisu platných pro kosmetické prostredky.
Tento záver je možno uplatnit jen u tech výrobku, jejichž složení a vlastnosti odpovídají
predložené dokumentaci a výsledkum laboratorních zkoušek.
Datum :20. 12. 2008

Osoba odpovedná za hodnocení bezpecnosti:
RNDr Sobeslav Fiker CSc.
Lublanská 1. 120 00 Praha 2,
tel. 224 261 493, 608885551
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Seznam predložených podkladu
9 výrobku ALEOTROX

1.
2.
3.
4.

Bezpecnostní listy - charakteristiky surovin
Složení výrobku
Protokol mikrobiologického vyšetrení
Protokol vyšetrení kožní tolerance, MUDr A. Vocílková, spol.s r.o., Na Marjánce 10,Praha
6, Státní zdravotní ústav Praha, 2.12.2008
5. Podniková norma PN 2/08, PN 3/08, PN 4/08, PN 5/08, PN 6/08, PN 7/08, PN 8/08, 10/08
6. Informace pro spotrebitele

