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Vyhlásenie producenta 

 

Produkt: Vosk Kokosový UK  

 
Podmienky skladovania: skladujte v chlade a suchu, chráňte pred priamym slnečným žiarením. 

Skladovateľnosť: Pri skladovaní za vyššie uvedených podmienok 3 roky od dátumu výroby. 

Vyrobené vo Veľkej Británii zo surovín získaných prostredníctvom globálnych dodávateľských reťazcov. 

Vosk neobsahuje a zámerne sa nepodobá žiadnemu z nižšie uvedených alergénov: 

- Obilniny obsahujúce lepok a deriváty 

- Kôrovce a výrobky z nich 

-vajcia a výrobky z nich 

-ryby a výrobky z nich 

-arašidy a ich deriváty 

-latex 

-mlieka a mliečnych výrobkov vr. laktóza 

-orechy a výrobky z nich 

- sezamové semienka a deriváty 

-siričitany v koncentrácii najmenej 10 ppm 

-stonku a množstvo zeleru 

-horčica a deriváty 

-lubín a deriváty 

 

Vosk je vyrobený z materiálov s plne sledovateľnou históriou výroby. Žiadna zo zložiek nie je klasifikovaná ako nebezpečná. 

Žiadna zo zložiek nie je známym karcinogénom. Neobsahuje ani neprichádza do styku s etylén oxidom. Žiadna zo zložiek nie 

je uvedená v obmedzení Kalifornskej štátnej ponuky 65. Elementárne nečistoty sú pod detekovateľnými limitmi. 

Vosk neobsahuje zvyšky rozpúšťadiel v súlade s pokynmi Q3C (R6) a nie je uvedený v prílohe II nariadenia (ES) č. 1223/2009 

- zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch. Výrobca navyše deklaruje, že jeho produkty neobsahujú dioxíny, BPA 

a ftaláty. 

Kovové katalyzátory sú prítomné v štádiu dokončovania rafinérskeho hydroprocesu. Hmotnostná bilancia vykonaná na 

konci životného cyklu katalyzátora naznačuje, že ak dôjde k akejkoľvek strate vo vyrobených produktoch, úrovne budú pod 

zistiteľnými limitmi. 

Neobsahuje žiadne suroviny ani látky živočíšneho pôvodu. Nepochádza zo špeciálnych rizikových materiálov definovaných v 

rozhodnutí Európskej komisie 97/534/ES. 

Vo výrobnom procese sa nepoužívajú žiadne zložky živočíšneho pôvodu, ani produkty živočíšneho pôvodu sa nepoužívajú 

pri skladovaní a preprave. Žiadna zo zložiek nebola testovaná na zvieratách výrobcom ani v mene výrobcu. Vyššie uvedený 

vosk je preto bez prenosnej spongiformnej encefalopatie (TSE) a bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE). 

 

Dokument je pripravený na základe pôvodného prekladu do angličtiny poskytnutého výrobcom.                                                        
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