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ciu/c <10 lso 21149 <1000

sto p h y ı ococc u s o u re u 5 * dule Negatif lso 2277a Negatif

Pseudomonos aerugıno'o' cfu/c Netatif lso 72777 Negatif

Escherichio colı' du/c Ne8atjf lso 21150 Negatif

candida olbicons* cfu/c Ne8atif lso 1a416 Negatif

Kif ve Maya* ctu/g <10 lso 76212 <1000

SONUC:Numune yukarıdaki analiz sonuçlanna göre, "Kozmetik Ürünlerin Mikrobiyolojik Kontrolüne iIişkin Kılavuz,;
hükümlerine uygundur.
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Bu onoliz roporu loborotuvonmızo gelen numuneye oittir
Pordmetre sütunundğ (* ) içerenler akreditosyon kopsğmündod]r.
Bu rcpol ve sonuÇlofi co'ming Lobordtuvoılın izni olmğdon ticofive feuom omoçh tomomenveyo küsmen çoğoltlomoz veyo yoyınlonomoz.
Anoliz yopılon numunede, numunenin ohndığ'ndon loborotuvqrüm,zo teslimine kodor olon prosedürlerin ve bokJlmos, istenilen glup ve pdrometrelerin belirlenmesinde
teknikve hukuki so.ufiluluk numuneyi olanğ oiftif.
imzosüz ve mİihürsü. ondliz sonuç roporlorı geçeRizdir,
co,mjnq Lotnrotuvoü'ın yğptJğ' dohili kolibrosyonlordo ölçİüm beliRiztiği hokkındo t eyon ve uygulanobildiğinde ölçüm sonuçlodno doirtohmin editen ötçiim
be li rsl zljğ i iste nd i ği tokd i rd e i leti lece kti r
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Mikrobiyolojik Analiz Değerlendirme Kriteıleri:

Kohgoi 7.3 yaş al:'r çocukla.a yönelik ürünler, 8öz bölgesine uy8ulanan ürünler, mukoz membranlara uygulanan ü.ünler, durulanmayan
ürünIer

Kqtecoi 2:Dieer üi)nler, durulanan üfünler

Kotegori 7'de sınıflandrılon kozmetiklerin 7 g ya do 7 ml'sinde, Toplom Aerobik Mezoİilik Mikroorgonizmo ve Toplom KüI-Moyo soyüsınün,

1e cfu/g veya 1e cfu/nl'yi oşmomosı ge.ekk.
Kategori 2'de sınüflğndıflldn kozmetiklein 7 g yo do 1 ml'sinde,Toplom Aerobik MezoJiıik Mikroorgonizfuo ve Toplom Küf-Moyo soyısınün,

1ü cfu/g veyo 7ü cfu/nl'yi oşmomosı gerekiL
Pseudomono' aerugino'o,stophylococcu' oureus ve condido qlbicdns, kozmetik ü.ünlerdeki temel potansiye| patojenlerdir. Bu temel

potansiYel patojenler, Koteqori 7'dekiveya Kotegoli 2'deki he.hangi bir kozmetik ğrünün 1g ya da 1 ml'sinde bulunmamalldlr.
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Analizleİ Metot (ullanılan besiye.i

staphylococcu5 oureus ATcc 6538 Zenginleştirme Ve Katl Besiyerine Çizgi Ekim Bai.d Parker Agar Medium

Pseud omono s oe ru g i noso Ar cc 9027 zenginleştirme Ve Katl Besiyerine Çizgi Ekim cetrimide Agar Medium

Escherichio coli ATcc 8739 zenginleştiİme ve Katl Besiyerine Çizgi Ekim Macconkey Aga. Medium + Levine Eosin-Methylene
Blue Agar Medium

condido olbicons ATcc Io73| zenginleştirme ve Katl Besiyerine Çizgi Ekim sabouraud 4% Dextrose Agar + supplement

Küf- Maya Yayma plaka sabouraud 4% Dextrose Agar + supplement

Toplam ae.obik mezofilik mik.oorganizma Yayma plaka Tryptic soy Agar with Polysorbate 80 And Lecithin

Bu onğliz .opolu loborotuvonmızo gelen numuneye oitti.
Parometrc sütunundo (' ) içerenler okreditosyon kdpsomındodür-
Bu fopor ve sonuçlol, cosming Laborotuvoı']n izni olfidddn ticoi ve aeklom omaçh tomomen veyğ kısmen çoğoltılomoz veyo yayınlonomoz.
Anollz yopülon numunede, numunenln ohna!üğındon loborotuvoflmızo teslimine kodor olon prosedü erin ve bokülması istenilen gfp ve porometaeleain belirlenmesinde
teknjk ve hukukisorumluluk numuneyi olono oittir-
imzo,ız ve mühülsiz dnoli| sonuç fupoddrı geçersizdil.
cosming Lobo.otuvo/ın yoptığ, dohili kolibrosyonlordo 6Içüm belirsizliği hokkndo beyan ve uygulonobildiğinde ölçüm sonuçlorüno dairtohmin edilen ölçüm
belirsizliği istendiği takdirde iletilecektil
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