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Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 

від 2015р. № 05.03.02-03/

Харчові продукти для спеціального дієтичного споживання: «Протеїновий коктейль «Формула 1 
Полуниця» /  Protein shake Formula 1 Strawberry, «Протеїновий коктейль «Формула 1 Ваніль» / Protein 
shake Formula 1 Vanilla, «Протеїновий коктейль «Формула 1 Кремове печиво» / Protein shake Formula 1 
Cookies and cream, «Протеїновий коктейль «Формула 1 Тропічні фрукти» / Protein shake Formula 1 
Tropical Fruit, «Протеїновий коктейль «Формула 1 Шоколад» / Protein shake Formula 1 Chocolate, 
«Формула 3 Протеїнова суміш із соєвим та сироватковим білком» / Formula 3 Personalized Protein Powder 
та тексти етикетування згідно з Додатком

(об’єкта експертизи )

код за УКТЗЕД: 2106
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

в харчуванні населення в якості харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання; 
реалізація в роздрібній торгівлі через спеціалізовані магазини і відділи, аптечну мережу; не є 
лікарськими засобами. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об’єкта 
експертизи______________________________________________________________________________________________

(сфера застосування та реалізації об’єкта експертизи)

"Fine Foods N.T.M. S.p.A.", Італія, Via Berlino, 39 24040, Verdellino (BG), Italy для Herbalife International 
Luxembourg S.a.R.L., Люксембург, 16 Avenue de la Gare, L-1610, Luxembourg, тел.: +352 26 20 77 1_______

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

"Herbalife International Luxembourg S.a.R.L.", Люксембург, 16 Avenue de la Gare, L-1610, Luxembourg, 
тел.: +352 26 20 77 1_____________________________________________________________________________________

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об’єкта експертизи в Україну)

Об‘єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення і випробувань (розширеного контролю) 
наданих заявником зразків об'єкта експертизи, а саме: за мінімальними специфікаціями якості (органо
лептичними показниками), вмістом генетично модифікованих організмів (не виявлені), допустимими рівнями 
вмісту токсичних елементів, мг/кг, не більше: свинець - 1,0, миш’як - 1,0, кадмій - 0,1, ртуть - 0,03; пестицидів, 
мг/кг, не більше: ГХЦГ (гама-ізомер) -0 ,1 , ДДТ та його метаболіти - 0,1, гептахлор - не доп., алдрин - не доп.; 
мікробіологічні показники: КМАФАнМ, КУО/г, не більше - 1,0х104, БГКП (коліформи), в 1,0 г - не доп.,
S.aureus, в 1,0 г - не доп., патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду Сальмонела, в 10 г - не доп., плісеневі 
гриби, КУО/г, не більше - 50, дріжджі, КУО/г, не більше - 10; радіонукліди, Бк/кг, не більше: 137Cs - 2 0 0 ,90Sr - 50 
згідно з ГН 4.4.8.073-2001 "Тимчасові гігієнічні нормативи вмісту контамінантів хімічної і біологічної природи



у біологічно активних добавках", Державними гігієнічними нормативами ГН 6.6.1.1-130-2006 "Допустимі рівні 
вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах харчування та питній воді"____________________________________

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення 
є:
а) перед застосуванням рекомендована консультація лікаря;
б) дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами розширеного контролю наданих 
заявником зразків;
в) забезпечення умов транспортування, використання і зберігання продукції, передбачених Законом 
України «Про безпечність та якість харчових продуктів», вимогами виробника, умов утилізації і знищення - 
згідно з
Законом України № 1393-ХІУ "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше 
використання неякісної та небезпечної продукції";
г) щорічні випробування (розширений контроль) об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного
висновку та діючого санітарного законодавства України. Об'єкт експертизи може бути внесений до Державного 
реєстру харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та 
дієтичних добавок____________________________________________________________________________________

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Харчові продукти для спеціального 
дієтичного споживання: «Протеїновий коктейль «Формула 1 Полуниця» / Protein shake Formula 1 Strawberry, 
«Протеїновий коктейль «Формула 1 Ваніль» / Protein shake Formula 1 Vanilla, «Протеїновий коктейль «Формула 
1 Кремове печиво» / Protein shake Formula 1 Cookies and cream, «Протеїновий коктейль «Формула 1 Тропічні 
фрукти» / Protein shake Formula 1 Tropical Fruit, «Протеїновий коктейль «Формула 1 Шоколад» / Protein shake 
Formula 1 Chocolate, «Формула 3 Протеїнова суміш із соєвим та сироватковим білком» / Formula 3 Personalized 
Protein Powder та тексти етикетування згідно з Додатком, за наданими заявником зразками відповідають 
вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути 
використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: 2 роки. Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 
°С. Відкриту упаковку зберігати герметично закритою при кімнатній температурі
Текст етикетування державною мовою України повинен міститися на кожній упаковці продукції, тексти 
етикетувань затверджуються (див. Додаток)_____________________________________________________________

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: п’ять років.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об‘єкта експертизи або 
спричинити негативний вплив на здоров‘я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи 
даний висновок втрачає силу.

Підлягає стандартному санітарному прикордонному контролю, що передбачає перевірку документів та 
візуальну інспекцію; у випадках, передбачених Законом України "Про безпечність та якість харчових 
продуктів", підлягає розширеному санітарному контролю_________________________________________________

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Підлягає стандартному санітарному контролю, що передбачає перевірку документів та візуальну інспекцію; 
підлягає розширеному санітарному контролю у випадках, передбачених Законом України "Про безпечність та 
якість харчових продуктів" та обов'язковому розширеному санітарному контролю згідно з програмою 
вибіркового контролю, що застосовується до визначеного відсотка вантажів об'єкта експертизи протягом 
календарного року____________________________________________________________________________________

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з 
чинним законодавством України________________________________________________________________________

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепіднагляді)

Державний науково-дослідний центр з проблем
гігієни харчування МОЗ України м.Київ, вул.Чигоріна, 18, тел.: 286-34-55

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи ____________ № 27 від 26.01.2015р.____________
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії Швець О.В.






