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Технічний опис косметичного засобу  

 

ТМ "All right"  

Мило-піна Ніжне 

 
Дата складання: 15.01.2019 

Версія: 2     

Нормативний документ: ТУ У 24.5-30914218-023:2008 «Засіб косметичний для очищення шкіри. 

Технічні умови» 

Система управління  якістю: ДСТУ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) 

 
Призначення.  

Мило-піна – економний засіб для щоденного миття рук за допомогою вспінюючих диспенсерів. Піна, 

яка утворюється в результаті роботи диспенсера, створює приємні тактильні відчуття при митті рук і 

разом з тим ефективно очищає шкіру від забруднень побутового характеру. Не містить барвників та 

ароматичних композицій, рекомендовано для частого використання.  

 

Технічний опис інгредієнтів   

 

Загальна хімічна назва 

(перелік речовин) 

Назва згідно  

INCI 

 

Тип речовини 

 

CAS № 

Вода деіонізована   Water Розчинник  7732-18-5 

Лаурилетоксисульфат 

натрію  

Sodium laureth sulfate Аніонна ПАР 65885-34-2 

Кокамід ДЕА Cocamide diethanolamine Неіоногенна ПАР 68603-42-9 

Дісодіум кокоамфодіацетат Disodium 

cocoamphodiacetate 

Амфотерна ПАР 68650-39-5 

Пропілен гліколь Propylene glycol  

 

Консервант  

57-55-6 

Спирт бензиловий Benzyl alcohol 100-51-6 

Метилхлороізотіазолінон Methylchloroisothiazolinone 26172-55-4 

Метилізотіазолінон Methylcisothiazolinone 2682-20-4 

Гліцерин Glicerin Багатоатомний спирт 56-81-5 

Кислота лимонна  Citric acid Органічна кислота  77-92-9 

 

Фізико-хімічні властивості.  

Зовнішній вигляд: однорідна однофазна безбарвна прозора рідина без сторонніх домішок.  

Запах: використаної косметичної сировини (без застосування ароматичної композиції).  

Густина (20 0С): 1,0±0,15 г/см3   

Водневий показник (без розведення): 5,5 – 7,5 од. рН 

Розчинність засобу: в діапазоні температур характерних для закритих приміщень змішується з 

водою у будь яких пропорціях.  

 



Вплив на поверхні.  

Матеріали, що звичайно використовуються для косметичного приладдя та облаштування відповідних 

приміщень не пошкоджуються під впливом косметичного засобу. Не викликає передчасного старіння 

матеріалів сантехнічного обладнання. 

   

Пінні властивості. 

Мило-піна «Ніжне» ТМ “All right” володіє вираженими пінними властивостями. Пінне мило, яке 

утворюється при застосуванні диспенсера характеризується високими змочувальними 

властивостями.   

 

Рекомендації по застосуванню.  

На змочену шкіру рук через диспансер нанести порцію пінного мила, розтерти та ретельно змити 

водою. При необхідності дію повторити.  
 

Правила безпеки. 

Не існує небезпеки горіння або вибуху. Якщо засіб розлився, то необхідно здійснити збирання 

матеріалу за допомогою ганчірки та води. Керуйтеся звичайними правилами безпечного 

використання косметичних засобів. Не змішувати з іншими речовинами. Запобігайте попаданню в 

очі. При попаданні в очі негайно та ретельно промити чистою водою. Хімічна формула продукту 

дозволяє використовувати його для будь-якого типу шкіри. Не викликає алергічних реакцій та 

подразнення. 
 

Зберігання.  

Зберігати в оригінальній тарі в герметично закритому вигляді в сухих складських та інших 

приміщеннях при температурі від +5 0С до +30 0С та відносній вологості не більше 80%, окремо від 

харчових продуктів та напоїв, в недоступному для дітей місці. Слід уникати тривалої дії прямих 

сонячних променів. У випадку замороження засіб слід відігріти до кімнатної температуру, при цьому 

його миючі властивості не змінюються.  

Строк придатності – 30 місяців з дати виготовлення.  

 

Пакування та транспортування:  

Засіб реалізується споживачу в РЕТ каністрах номінальним об’ємом 5 л (маса нетто 5 кг). Під час 

зберігання та транспортування готову продукцію зберігають в штабелях висотою не більше 2 рядів з 

проходами між ними. Засіб дозволяється транспортувати усіма видами транспорту в критих 

транспортних засобах у відповідності з правилами перевезення вантажів, що діють на даному виді 

транспорту, в інтервалі температур від +5 0С до +30 0С.  

 

Дозволено Міністерством охорони здоров’я України.  

 

Виробник/служба споживачів: www.omega-b.com.ua E-mail: info@omega-b.com.ua 

тел.: +380 48 729 63 20  
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