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 CZĘŚĆ A - Informacje na temat bezpieczeństwa produktu kosmetycznego 
 

1. Ilościowy i jakościowy skład produktu kosmetycznego 

Osoba zlecająca wykonanie raportu odpowiada za informacje dotyczące składu ilościowego i jakościowego produktu 
z uwzględnieniem nazw handlowych surowców i informacji o dostawcach. 

Producent oświadcza, że produkt końcowy oraz wszystkie składniki kosmetyku nie były testowane na zwierzętach 
zgodnie z art. 18 rozporządzenia 1223/2009/WE, a także produkt kosmetyczny nie zawiera substancji CMR kategorii 
1A i 1B oraz 2 zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008/WE. 

Producent potwierdza, że kosmetyk jest wytwarzany zgodnie z systemem jakości GMP skonstruowanym na podstawie 
Normy PN-EN ISO 22716. 

 

NAZWA INCI 
ZAWARTOŚĆ 

W PRODUKCIE  
NUMER CAS FUNKCJA DANE DOSTAWCY 

AQUA DO 100 7732-18-5 ROZPUSZCZALNIK 
Instytut Zdrowia i 

Hortiterapii 
OZONE 

3.43 +/- 0.19 
E8 particles/ml 

10028-15-6 
SUBSTANCJA 

CZYNNA 

 
Dostarczone informacje na temat surowców oraz certyfikaty z analiz pozwalają na identyfikację zastosowanych 
substancji oraz szczegółowy opis ich właściwości wraz z danymi o zanieczyszczeniach. Identyfikacja substancji 
użytych w produkcji kosmetyku znajduje się w załączniku nr 1. 

Nazwa wg INCI OZONE 
Nazwa chemiczna - 
Nr. CAS 10028-15-6 
Nr. EINECS 233-069-2 
Wzór sumaryczny O3 

Masa molowa (g/mol) 54 
Średnia wielkość pęcherzyków 120 +/- 5,1 nm 

 

2.  Właściwości fizyczne/chemiczne oraz stabilność produktu kosmetycznego 

2.1 Właściwości fizyczne/chemiczne gotowego produktu kosmetycznego 

 Wygląd:   Ciecz 

Barwa:  Bezbarwna 

 pH:  5,5-7,5 

2.2 Stabilność gotowego produktu kosmetycznego 
 
Produkt jest wprowadzany na rynek w małych partiach produkcyjnych a jego czas przydatności do użycia 
producent wyznaczył na miesiąc. Stabilność produktu była badania po tym właśnie czasie wraz z oceną 
mikrobiologiczną w laboratorium ITA-TEST  
 
Termin trwałości produktu kosmetycznego wyznaczono na 1 miesiące od daty produkcji.  
 

Termin trwałości określono na podstawie: 
− składu gotowego produktu 
− przewidywanego czasu zużycia przez konsumenta produktu kosmetycznego 

 

3.  Jakość mikrobiologiczna 

3.1 Jakość mikrobiologiczna substancji i mieszanin 

 Zastosowane surowce nie wzbudzają zastrzeżeń z punktu widzenia czystości mikrobiologicznej.  
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3.2 Jakość mikrobiologiczna gotowego produktu kosmetycznego 

  

Kierunek badania Wynik posiewu Wymagania 

ogólna liczba drożdży i pleśni < 10 jtk/g PN-EN ISO 16212:2017-08 

ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych < 10 jtk/g PN-EN ISO 21149:2017-07 

Pseudomonas aeruginosa nie wykryto PN-EN ISO 22717:2016-01 

Candida albicans nie wykryto PN-EN ISO 18416:2016-01 

Staphylococcus aureus nie wykryto PN-EN ISO 22718:2016-01 

Escherichia coli nie wykryto PN-EN ISO 21150:2016-01 

 

Wymagania ilościowe 

minimalna wielkość próbki do badania 1g lub 1ml 

 
KATEGORIA I 
(przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku i w okolice oczu) 
Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych: nie może przekraczać 200 jtk/g lub ml 
(jtk – jednostki tworzące kolonie) 
 
KATEGORIA II 
Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych: nie może przekraczać 2000 jtk/g lub ml 

 

Wymagania jakościowe 
W 1ml /1 g próbki produktu nie mogą być obecne drobnoustroje: 

• Pseudomonas aeruginosa 
• Staphylococcus aureus 
• Candida albicans 
• Escherichia coli 

 

Badania mikrobiologiczne zostały wykonane w laboratorium ITA-Test Specjalistyczne Laboratorium Badawcze.  
Produkt spełnia wymagania jakościowe i ilościowe dotyczące czystości mikrobiologicznej. 
 
Analizując skład i czas przydatności produktutTest konserwacji nie były wykonane, wykonano badania stabilności, 
podczas których produkt był używany i po czasie dwóch miesięcy przeprowadzono testy mikrobiologiczne. – wynik 
przedmiotowego badania został zawarty w sprawozdaniu nr B-69478/33919/19 (zał. 2). 

 

 

 
Rodzaj opakowania 

Dostawca 

Butelka PET 

UNI PACK Maciejko Sp.J 
Atomizer A-130-G-Op 18/415 polietylen (PE) 

Kaptur polipropylen (PP) 

Ze względu na możliwe przeznaczenie opakowań do celów spożywczych nie wnosi się zastrzeżeń  
do jego stosowania w produktach kosmetycznych. Migracje substancji lub niestabilności mogące wpłynąć na 
bezpieczeństwo produktu gotowego nie są spodziewane. Wyniki badań migracji znajdują się w raporcie 
TR1072399 (zał.2) 

Podsumowując: rodzaj zastosowanego opakowania nie wpływa negatywnie na stabilność produktu. 

 

 

4.  Zanieczyszczenia, ilości śladowe, informacje o materiale z którego wykonano opakowanie 

4.1 
 

Zawartość śladowych ilości substancji niedozwolonych 

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją produkt gotowy nie zawiera niedozwolonych substancji śladowych. 

4.2 Istotne właściwości materiału, z którego wykonano opakowanie 
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5.  Normalne i dające się racjonalnie przewidzieć stosowanie 

 TONIK NANO PROWATER  
Sposób użycia: 
Niewielką ilość płynu rozprowadzić na skórze dłoni i twarzy. Pozostawić do wyschnięcia. 
Produkt przeznaczony do oczyszczania i odświeżania.  
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych, nie wykazujących uczulenia na którykolwiek ze składników. 

 

6.  Narażenie na działanie produktu kosmetycznego(1)(2) 

 Miejsca zastosowania:                       skóra rąk i twarzy 

  Powierzchnia aplikacji 860 cm2 +565 cm2 = 1426 cm2 określona zgodnie z wytycznymi 
RIVM(1) oraz SCCS (2) dla przeciętnego konsumenta 

     Ilości zastosowanego produktu:   3,7  g dawka jednorazowa wg zaleceń SCCS jak dla kremu 
do rąk i twarzy (wzięto duży margines bezpieczeństwa) 

 Czas trwania i częstotliwości stosowania: przyjęto 2 aplikacje dziennie 

 Populacja docelowa lub narażona:    osoby dorosłe 

 Waga ciała dorosłych:    60 kg 

 Faktor retencji:    1 

 

 
 

Produkt przebadano również dermatologicznie pod kątem właściwości drażniących i uczulających (zał. 2) 

(1) Wytyczne SCCS/1602/18 
(2) RIVM report 320104001/2006 

 

7.  Narażenie na działanie substancji 

7.1 Obliczenie marginesu bezpieczeństwa 

Na podstawie narażenia na działanie produktu kosmetycznego, zgodnie z wytycznymi SCCS/1602/18 
oraz wykorzystując dane od producentów substancji, opinie komitetów naukowych SCCS, EFSA, bazy danych 
toksykologicznych (odnośniki do danych znajdują się w załączniku 1) obliczono margines bezpieczeństwa. 
 

Dzienna ekspozycja na produkt wynosi: 

Eproduct= 56,84 mg/kg bw/day 

 Dawkę narażenia ogólnoustrojowego dla składników wyrobu obliczono ze wzoru: 

 

SED =Eproduct(mg/kg bw/day) x C(%)/100 x DAp(%)/100 

 gdzie: 
C – maksymalne stężenie składnika w produkcie 

DAp – absorpcja przeznaskórkowa; jeżeli jest nieznana przyjmuje się 50% 

Margines bezpieczeństwa stosowania  

MoS= PODsys/SED 
 

 

 

8. Profil toksykologiczny substancji  

 Profil toksykologiczny  
Toksyczność ostra  Nie została określona, ozon wywołuje efekt na organizm w momencie narażenia drogą 

inhalacyjną. Narażenie na działanie ozonu spowodowało zmianę pamięci i wzrost poziomu 
peroksydacji lipidów. Krótko- i długoterminowe zmiany w biernej zdolności unikania chorób 
wywołanych przez ozon zależą od wieku szczurów. Zmiany w poziomach peroksydacji lipidów 
powodowanych przez ozon zależą od wieku i regionu mózgu. 

Działanie drażniące jest substancją antyoksydacyjną i w dużym stężeniu działa drażniąco i żrąco. 

Składniki  
Wg INCI 

Maksymalne możliwe stężenie 
składnika  

w gotowym produkcie  

Absorpcja 
przez skórę (%) 

SED MoS 

OZONE 3.43 +/- 0.19 E8 particles/ml Absorpcja przez nieuszkodzoną skórę jest pomijalna (ECHA) 
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Działanie żrące Wysoko stężony ozon jest korozyjny dla tkanek żywych zwierząt. Na podstawie 
niepublikowanych danych historycznych z przypadkowego narażenia pracowników można 
stwierdzić, że wysokie stężenie ozonu nie prowadzi do skutków korozyjnych w ciągu 
pierwszych 3 minut. Dlatego też klasyfikacja jako Skin Corr. 1B uznaje się za uzasadnioną. 

Działanie uczulające 
nie wykazuje. 

Różne badania in vivo, jak również oceny epidemiologiczne wykazały, że ostre narażenie na 
działanie ozonu może wywołać nadreaktywność dróg oddechowych, a osoby już uczulone 
mogą być bardziej wrażliwe na działanie ozonu. Jednakże nie wykazano żadnych dowodów 
wskazujących, że sam ozon ma właściwości uczulające. Ponadto, nie odnotowano żadnej 
reakcji skóry w żadnym z badań narażenia całego ciała na działanie ozonu wdychanego u 
zwierząt lub ludzi. Biorąc pod uwagę wszystkie dane łącznie, ozon nie kwalifikuje się do 
klasyfikacji jako substancja uczulająca skórę lub drogi oddechowe zgodnie z kryteriami CLP. 

Zagrożenie dla zdrowia w oparciu o dane literaturowe we właściwym stosowaniu nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i 
życia ludzi,  

 

 

 
 

10. Informacje o produkcie kosmetycznym 

 Uwaga: informacje zawarte na opakowaniu należy dostosować do wymagań stawianym opakowaniu  
w rozporządzeniu 1223/2009/WE. 

 

 

 
Niniejszy Raport Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, udostępnianie, rozsyłanie, przekształcanie lub modyfikowanie 

dokumentu lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy ACC Chemicals Sp. z o. o. Sp. K. jest zabronione. Wyjątek stanowi 

Inspekcja Sanitarna, która ma prawo do wglądu w całą treść Raportu, czyli część A i B. 

 

 

 

Stara Iwiczna, 15 marca 2020 

 Miejsce i data  podpis  

 

 

9. Działanie niepożądane i ciężkie działanie niepożądane 

 TONIK NANO PROWATER to kosmetyk dopiero wprowadzany na rynek, więc nie ma informacji o jakimkolwiek  
działaniu niepożądanym. 

Z danych wynikających z oceny toksykologicznej produktu nie wnioskuje się zastrzeżeń co do użytych składników 
i wynikających z nich spodziewanych działań niepożądanych. 

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 23 rozporządzenia 1223/2009/WE osoba odpowiedzialna  
ma obowiązek dokumentowania i zgłaszania działania niepożądanego wywołanego przez produkt kosmetyczny. 

W przypadku wystąpienia ciężkiego działania niepożądanego osoba odpowiedzialna powiadamia odpowiednie 
organy państwowe. Działanie osoby odpowiedzialnej i rozwiązanie problemu w takim przypadku zamieszczono 
w przewodniku na stronach Komisji Europejskiej – Wytyczne w sprawie zgłaszania ciężkich działań 
niepożądanych: 

 http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetcs/files/pdf/sue_reporting_guidelines_en.pdf 

Należy wdrożyć system odpowiedzi na ewentualne zgłoszone informacje o przypadkach wystąpienia ciężkiego 
działania niepożądanego po zastosowanym produkcie kosmetycznym. 

Informacje na temat działania niepożądanego muszą być aktualizowane i udostępniane osobie 
przeprowadzającej ocenę bezpieczeństwa dla ewentualnej konieczności zamieszczenia zmian w raporcie 
bezpieczeństwa (art. 10 ust. 1 lit. C). rozporządzenia 1223/2009/WE). 
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 CZĘŚĆ B - Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego 
 

1. Wniosek z oceny 

 Produkt TONIK NANO PROWATER wprowadzany na rynek przez firmę INSTYTUT ZDROWIA I HORTITERAPII jest 
bezpieczny i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi w normalnych i dających się przewidzieć warunkach 
stosowania, z uwzględnieniem instrukcji stosowania, a także przy uwzględnieniu obecnego stanu wiedzy. 
Zastosowane składniki oraz ich ilości w produkcie kosmetycznym są dopuszczalne do stosowania w kosmetykach 
zgodnie z rozporządzeniem 1223/2009/WE. 

2. Ostrzeżenia i instrukcje stosowania umieszczane na etykiecie 

 Uwzględniając wytyczne art. 19 rozporządzenia 1223/2009/WE nie jest wymagane podanie na etykiecie produktu 

dodatkowych ostrzeżeń wynikających z obecności określonych składników. 

3. Rozumowanie 

 Kosmetyk będący przedmiotem oceny bezpieczeństwa przeznaczony jest do pielęgnacji skóry dłoni i twarzy. 

W trakcie badań nad produktem potwierdzono stabilność fizykochemiczną produktu gotowego oraz jego 
kompatybilność z opakowaniem, oszacowano termin trwałości kosmetyku. Przeprowadzono również badania 
dermatologiczne wykazujące brak właściwości drażniących i uczulających. 

Składniki zastosowane do otrzymania masy kosmetycznej zostały użyte w dozwolonych stężeniach i warunkach 

stosowania określonych w rozporządzeniu 1223/2009/WE. 

Oceny ryzyka składników dokonano na podstawie analizy zagrożeń danych toksykologicznych, analizy 

systemowej na składnik produktu. 

Oceny toksykologicznej składników zawartych w produkcie kosmetycznym dokonano na podstawie danych 

zawartych w: 

 

1. karcie charakterystyki poszczególnych substancji 

2. bazy o składnikach kosmetycznych CIR 

3. bazy danych FDA 

4. bazy HSDB 

5. opinii SCCS 

6. opinii ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów). 

 

Uaktualnianie raportu należy wykonać każdorazowo w przypadku: 

− zmiany receptury przez producenta 

− pojawienia się nowych informacji o składnikach 

− zmiany dostawcy składnika 

− zmiany opakowania i dostawcy opakowania będącego w bezpośrednim kontakcie z kosmetykiem 
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4.  Kwalifikacje eksperta i zatwierdzenie części B 

Imię i nazwisko: Marta Pawłowska 

Kwalifikacje: dr inż. nauk chemicznych 

Adres: ul. Nowa 23C lok. 006, 05-500 Stara Iwiczna 

Telefon: 604 44 04 34 

E-mail: marta.pawlowska@acc.waw.pl 

 

 

 

 

      Stara Iwiczna, 15 marca 2020 

 Miejsce i Data  Podpis  

 

 
 

 

 

Dowód kwalifikacji (CV) osoby przeprowadzającej ocenę bezpieczeństwa – załącznik nr 4. 

 

Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego została dokonana w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt, 
doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta, a także aktualnie obowiązujące przepisy prawne.  
W przypadku każdej zmiany składu chemicznego, zakresu i sposobu użytkowania, procesu produkcji lub innych istotnych danych 
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo produktu Raport Bezpieczeństwa powinien być ponownie poddawany weryfikacji  
i na bieżąco aktualizowany.  
 
Niniejszy Raport Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, udostępnianie, rozsyłanie, przekształcanie lub modyfikowanie dokumentu 
lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy ACC Chemicals Sp. z o. o. Sp. K. jest zabronione. Wyjątek stanowi Inspekcja Sanitarna, 
która ma prawo do wglądu w całą treść Raportu czyli część A i B. 
 


