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crne(}R'ilÝ P$$UDEK k provedtns zkoušc* st*ncveni kožni suáštntivosti u liďí.

pŘnpuĚr ŽÁnosu:
K Vaší Žádosti xe rlne 24.'+.:0lŽ o posouzclli studie koŽnÍ snášeniivosti u l;dÍ u niŽr;

uvodcn ch ČisticÍch p ípravkťr' Vám sdělujeme:

pŘrnroŽgilÉ vzoItKY:
Perrtr*n [3 _ [Jniv*rráIní Íthllty p íprfi'vťknil prilní prátll* Í{}13 t}3 l{} t{'5 t
Pcrrn*n n'I * $rft * t:::*f,X:S.npfg:g$_n1 #*sh' *-!-p,fi itrllpAPJ-{.-B3*"L.-1S$-L**^".-

pŘnut"o*n xÁ ncrc I:MENTACE :

Kvalitalivní rloženi v;i'rllbk .

Protokol o zkoušce stanoveirí koŽní snášenlivosti u lidÍ. refrrcnčtri čislo 1t9-l8043$t2.

PRovEI}nnÁ zxouŠren:
Zkrrušku stannvení koŽní snrišenlivosti u lirli proverila Krr ni nrdinace - MLT}r. .4ndrea

\''ocilková" spol. s r'o.* Makovského l396l't6b, 163 ŮÚ Praha 6 - Řepy r'e dnech l '-18.4.20l2'
Zhouška byla prov*dcna tllc L]osmc.tic Froduct Tcst Guidglincs lbr Ásscssmcnt of Human skin
Compatibility, COLIPA, Bru.xelles, I 995.

onnom{É posguznNi:
Vyhodnoce6i 1' sledku zkoušky stanoveni koŽni snášeirlivosti u lidí provndla MUDr.

Dagnrar JiroviL CSc.' Národní rel'erenčni cenlrum pro k*sm*tiku. St&{ni 'rdravt:trtí ristnv. l}r*ha
l0 pod č.i. C'l]f,B t 87-l094/1 2-l #6.

CSc"

t'ŘiLoH.q:
Protokei| o ykoušcc stanovcní koŽní snášcnlir'osti u lidi. rettrenčni č. 1 l9_ l s04!01 3
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PRffTfiK*L Ů ZKfft'JsťE
sTANovE!{Í noŽruÍ sNÁšeNLIvosTI u lruÍ

zkoušku proved1o:
roŽni ordinaČe' MUDr. Andrea Voc'ilková, spo-l - s "0",
t''takovského 1396/16b' ]_63 00 praha 6

zkoušku vyhodnoti lo: xárodní referenční centrum pro kosrnet'i ku
{státnÍ zdravotni stav praha' centrum zdraví a životních
podminek).

v robce: MISSIVA, spol ' s r.o. v oblouku 588/2L, 400 W Ústi
nad tabem, 1Č 6]_538108

Datuín: j"6 " 18.4.2017

Referenční čí slo: 11-9-]-8042012

zkouška byla provederra dle 7koušky kožnj snáŠenlivosti u lidf
(Cosmetic product rest 6uidelines for Assessment of Hurnan Skin
Compati bi 1 'i ty , ťo1 i pa, gruxel 'les ]-995 ' coLrPA = rhe European
Cosmetj c Toi'letry and Perfurnery Associ at'i on)

cil zkoušky: stanoveni koŽni snášenlivosti zkoušeněho
matenjálu u lidi

ZPRÁVA 0 Pa0VEDEHÍ TESTU (re'sr fi'EPoaT}

TE5ToVANÉ vzonry :

,í" Fe rm$n U Žfit2 sl ]_tr 1_Ů5 3_

.3- PĚrnŮn M 50ft ?il13 z 21 ]_il6 1

pŘÍpn*v* vzonnŮ

vzorky byly ap"likovány ve Ž% eděnj v destilované vodě v
mnoŽství 0,19'



PoKusNÉ osoBY
vvnci pokusných osob a postup testování se l-j.dí principy

zakotvďn}mi'ú r'rázinárodni eťické srněrnici- pro !:grsdicínský
úýzkum zirhrnuiici lidské účastníky .{croms Zeneva 199]). Stufi]e
iá realizovárrá se souh]asem etické komise sZU.--vvuci-oio-u_ le prováděn na principu úp'lné dobrovolnosti.
vši chni 'aourouoín{ci 'spl ni ] i podmi nky p'ro zířazení do studi e a
žá'-'ii*ň_ -u.eíe* ovpini li' speciáiní dotazník. veškerá
aór<umÉíiaie o lluaji jé'důvěrná. Ťestu se zúčastnilo 15 osob.
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M&-r BTKA TEŠTLJ
Sturjie u&hrnsvaJa:
l j ednť}ráe*vy uzav **y

kuži zad}
knŽni test {patch-test v seÍn"i okl uzi n'il.

r ]ednorázov uzav en kožní test
l'la honn j ťást zad byl ap'l i kován v sem j ok'l uzi vzorekv množství _ . 0., 1 . 9_. Doba e-xpozi ce uyl a. 4 

. 
hodi ny. zbytl<y

testované látky bvlv odstraněny op-láchnutírn a _iemn'Ím set e rírn.
odeČet bv"! prováděn V f nterval ech 60 rni nuť po odstranění
testu, poté po 74 a 48 hodinach.
semiokluzjvní obvae: ťuratest {l-ohman/Rauscher)

sYsTĚnn KLÁ$ÍFIKACE roŽNÍ REÁKCE

číselně
ď

ERYTEJIII * eÁRilbhlUTf:

bee eryŤ'árŤtu

velmí sf*by eryŤén. $fiŤva e gfelny

sNgbé znÍ'udnuŤí, Ť* kovíŤá 'u d íf uzní

rtírné jedno t itÉ uor{.JdnuŤí

sílné j*dn liŤe rftrudnuťí

pl'nmenn{á uflrildnuŤí

sUcH*sT a šuprNÁTĚr*É,

bee šupinaŤění

suchd k ža bez šuF[nnŤĚní; vzh Íed v}ťh lazeny

e n{rpj"t

j*mntá, lehká šupínoŤění

mírn*á šupin&Ťění

silnÉ š'*pinnŤání s v lkyr''í šupinnffii k ž'e

EbE*I;

edránr nep íŤcmen

edÉr'n p: íŤorn*n
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Ea psďmínek ŤesŤu

smy$lu erYŤámu' *dému 0nÍ

nebyla u pokJsnych gsob u{IŽnfimen ng reakc* v'*

šupínnŤění"

b*Ťum: 19.4.t*1e

En pr*vedení ŤesŤu: fi ubr- Ándr ff Vccilkovd

Z*správnosŤ Yyslgdk : ÍltJFr' Dosnlfir T{rgvá,'ť5c.
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oonoR,lxt'PO$UDEK k pror'*dené zkouš*s stanov ní korri suášenlivos*i u lidí.

rnE**IĚT ŽÁrr**ŤTI:
K Va*i znd*g# ď.E rlng, ?2'}{J"2Ůtr ] ť'l pfisÍ3l"tčeni strtdic k* rr{

uvodgnéhr: čistícílr* pr*xt eďku- Vám s'd$tuj#me:

pŘg n L ff f,'Ex{' t" Z$EItrK;
P*rrrren &{ {T*i ChÍ} * fr}.irnrt ní p íprerťk n* mÍtchr*Bí prádla

lij.robťt:
:!*ISSI1'"{? *p$l- F.s*

Y tlbls'ilku 5*siŽ1. *{}il fi? Ustí n'ed

P}til$lrŽnF Á nŮK[I IEilTjtťE:
Kvnlitativni strnŽcní rrh-*hku.

['alr*ltl * Čmrg"Á nnPUBl'ilÍt'{

Pr'o{'ok*i * pJi*uš{t s{en61gEí kelŽgri srrá**nlir't_rsti u lic}i" rcf*rc*ČrrÍčí:llei 1* 1 -?7} {}3sl 1 -

PRovEDEt** Á zt*ous tc,at :

Zkoušku stanovení kožní snášenlivosti u litti provedla KaŽní ordinace - MUDr- Antlr|a

Vocilk*vÍl' spol' sr.o., Makovského l393, 1 3 0$ Praha 6 ve d"ncch t2'-1'4't0_2st1. Zkouška

byta prot'edlna dlc Cosmetic Product Test Guidelincs for Assessmcnt of llurnan Skin

Cnmpatibility' COLÍPÁ, Bnrrtelles, 1 995'

ongonnÉ: posouzrrtli:
Yyhodnoceni vj"siedku zkoušky $tanovťlli koŽni snfišenlivosti u lidÍ proveďlir I\'ÍUBr'

nae,nar Jírnvá. Čs*.' Ná'odní rĚfcfcnčni centrun'l pro kosmetiku. .!tátní zdravotní ustav" Praha

l0 pod čj. CTZ'B 18?-2fi97i l1-41s.

zÁvĚn:
t'r v še uvecierr ho čisticího prsst edku uebyl prokázin za porlminek tcstu patenciál

dr* di\"'Ůsti pm *ffiagHf 
E'a}ffiee,qpYr-$:fr usK.|*n'

* *i:t rffi 'Tl trPx{k*ielg I'n

* Eďr*v*tmí b'crp*cgfi*ťi
ffir*toaír$se 4S, i{}* 43 Fr&!:e

PRJLOHA:
Protokol o zkoušcc stanovcní koŽni snášenlir'nsti u lidí. relbrenční č. l0t*221020l1

i"i m, r'l-ltr t{ ilTŤs í šTl.Ei'frí'Tj'qj ť'_ :"r' i"i i*. l i : t

F'{X: l-Ť: 'i&t 15-{

snáscnlir'ogti tl tiťlí u níf;e

h,ftIť}r" Daf;.fuirw [ir5rVá, ť5*-

}13 vcdoucí 'i'*
-Č*ntrunr 

toxíkgl*gie it rdraYotní bcxp* n**ti
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PRŮTŮKfiL s xKffUsCE
sTANoVENÍ xoŽr*lÍ sNÁŠENLrvosTI U lrnÍ

knušku prov dJ n;
KnĚnt ordi nace , MLjBr . Ánd r"*a V*ci l lqnvá ' 5pel
illak*\Ískehn 13s3, 163 ilfi trraha 6

5 r.0",

zkoušku vyhodnotiTo: ruárodní referenČni centruÍn pro kosrnetiku(státni zdravotni stav praha' centrum zdravi- a životnich
podrnínek).

vl robce:

Labern
M'iss'íva, spoT. s ť.o., v oblouku 5B8/Z1, 400 07 Ústi nad

Datum: 12 . - 14. l-0. 201-1

Referenčni čis]o: ]_01-22102s11

Zkouška byia provedena dle Zkoušky koŽni snášenljvosti u lŤdj
{cosmetic product rest Guidelines for Assessment of Human skin
Compatibility, Colipa, nruxeJles 1995, COLfPA = the European
Cosmeti c Toi'letry and Perfumery Rssoci ati on)

ci1 zkoušky: stanoveni kožni snášenlivosti zkoušeného
materiálu u lidí

zpnÁve o pnoveurnÍ TťsTU (rEsr RE'PoRT}

TE5T$vANÉ vz0nry (pracovní názvy):

1. permon pt (rai chi) - gviváŽni p ípravek na mácháni prád]a

pŘÍpRgvn vzoRKU

vzorek byl ap'li kován v eděni ?% 've vodě v množství 0, 19.

porusruÉ CIsogY
Vyběr pokusn1ich osob a ps5tup testovánÍ se idí principy

zakotven mi V Mezinárodní etické směrnici pro biomedicínsk
v]zkurn zahrnující lidské častniky (crous Ženeva 1993). Studieje rea]izováná se souhlasem etjckĚ komise szÚ.

v běr osob je prováděn na principu p1né dobrovoJnosti.
všichni dobrovoJnícj splni]i podminky pro za azeni do studie aZa tímto če]em vyp] ni li speciá] ní dotaznik. veškerá
dokumentace o studii je d{tvěrná. Testu 5e zriČastnilo 1-5 osob.
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!,TETODIKA TESTU
studie eahrnovala:
. jgťt]orázový uzavřený kožní test (patch-test V serniokluzi nakůži zad)

:ednorázový uzavřený kožni test
Na horni část zad byl ap1ikován v semjok]uzi vzorekvmnožstvi 0,1 g. Doba eipozí'ce byla q hodinv. zuřttvtestované 1átky by]y odstraněny op-|áchnutím a jemným- setreíím.odečet byJ přováděn v j nterúal dch 60 mi nút" 

_ 

pď oáširá'iciiitestu, poté po t4 a 48 hodinách.
$emjgk]uzivni nbvaz: Curatest (rohmanlRauscher)

sYsTÉorn HLÁ5IFIKAf,E roŽNÍ ŘEÁl{cE

ftealrce Čb*tna hpdnocsní

ER}rrÉ,** t EÁRUBNUTÍ;

bar eryŤdmil

velmi sloby eryŤÉfftr, sŮŤvg z eŤelny

slgbá znrudnuŤí, ťeč koviŤ*i g dif uzní

rnírná jedn*l ítÉ, zgrudnuŤí

si lnÉ jednnlité xurudnuŤí

pÍomenné rnr-udnuŤí

sUťH#$T 5 ŠuprFlÁTĚr'lÍ,

bez šupínoŤě,ní

suchrÍ k e beu šupinaŤění; vuhtred vyhlazen

fi ncpj*Ť1r

-!emnrá, leh ké šupin*Ťění

nrírné šupinfiŤání

*

fi,5
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3
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fr,5
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7

3silnÉ šupinaŤění s velk mi šupingmí kÚ e

EbEfiil:

edé.m nep íŤonren

edÉffi p íŤoffi*n
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Zo podn&tak Ťestu nebylo u pokusných gsob zaztamgrÉna rcnkcg vt
smptu g'lrtÉrnu' edérau mi šrryinatění.

BnŤ$Ht; 3H-[s.EslÍ

En pÍ-s$ d*ní ŤBsŤu: 
'l[lt{Jsr. 

.{ndren Vocilk*vd , l
;;

aB sprdvnasŤ ry sledk ; firtU*r' *aEnngr Jíncvd,, #5c"


