
רשיון לתמרוק פלוני  (רגיל)
עפ"י צו הפיקוח על מצרכים ושרותים (תמרוקים)

התשל"ג - 1973

1/115611/18 מספר רשיון :

30/11/2021 תוקף הרשיון עד:

אלי לב צפורן לילה שם התמרוק בעברית:

ELI LEV NIGHT NAILשם התמרוק בלועזית:

10/07/2018תאריך מתן הרשיון:

אריזות לחץ אירוסול בע"מ שם בעל הרשיון:

משה יתום 3  רחובות  .ת.ד     41  מיקוד  76100 כתובתו:

אריזות לחץ אירוסול בע"מ שם המפעל המייצר:

כתובתו:

אריזות לחץ ארוסול בע"מ משווק יצרן:

כתובת מפעל מילוי:

קרם בגוון חום בהיר אפיינים פיזיקוכימיים:

רחוב ובית רחובות

עפ"י היצרן מטרת התמרוק

הגיינת הרגל *

סוגי אריזות וקיבולן:

30.00ML צנצנת פלסטיק *
50.00ML צנצנת פלסטיק *

תנאים מיוחדים והגבלות לשיווק

1 דף:

המשך ... ב/ מנהל האגף

[288]



1/115611/18 מספר רשיון :

אלי לב צפורן לילה שם התמרוק בעברית:

ELI LEV NIGHT NAILשם התמרוק בלועזית:

תנאים מיוחדים והגבלות לשיווק

בתנאי שכל תמרוק או מיכל המכיל תמרוק יסומן במלים "ברשיון משרד
 הבריאות".

*

בתנאי שעל גבי האריזה יסומנו פירוט כל המרכיבים באותיות לטיניות
 בסדר כמותי יורד.

*

בתנאי שעל האריזה יצוינו הוראות השימוש *
אין לייחס לתמרוק בכל דרך שהיא מטרות שמוש או סגולות , זולת אלו

 שאושרו בגוף הרשיון.
*

בתנאי שעל גבי התווית ירשם :"אין להשתמש על עור מגורה או פגום.
 להפסיק את השימוש עם הופעת סימני גירוי."

*

בתנאי שעל גבי התווית יצוינו האזהרות:יש להימנע ממריחת על שטחים
 נרחבים.אין להשתמש בילדים מתחת לגיל 2.יש להפסיק את השימוש

 בתמרוק ברגע שמופיעים סימני גירוי. במקרה של מגע עם העיניים
 יש לשטוף היטב במים.                 יש להשתמש בשילוב עם תכשיר

 בעל מקדם הגנה SPF 15 לפחות.

*

בתנאי שעל גבי התווית יצוינו אזהרות:"להימנע ממגע עם העיניים ובמקרה
 של מגע כזה יש לשטוף היטב במים".

*

בתנאי שעל גבי התווית יופיע "אין להשתמש בילדים מתחת לגיל "3. *
רשיון התמרוק בתוקף,כל עוד קיים רשיון תמרוקים כללי בתוקף. *

בתנאי שעל גבי המוצר ייכתב:"אין להשתמש במוצר אם ידועה רגישות לאחד
 מהמרכיבים"

*

2 דף:

המשך ... ב/ מנהל האגף



1/115611/18 מספר רשיון :

אלי לב צפורן לילה שם התמרוק בעברית:

ELI LEV NIGHT NAILשם התמרוק בלועזית:

תנאים מיוחדים והגבלות לשיווק

בתנאי שעל התווית ייכתב:
"יש להשתמש בתמרוק רק למטרה שלשמה הוא נועד ובהתאם להוראות השימוש.

אין לבלוע.יש להימנע ממגע בעיניים. להרחיק מילדים."

*

בתנאי שעל גבי התווית ייכתב: "מוצר זה הינו תמרוק ולא תרופה ואינו
 מיועד לטיפול במחלות".

*

הרשיון אינו בתוקף ללא התווית המאושרת *
בכל מקרה בו נודע לבעל הרישיון על חשש לפגם במוצר עליו להודיע באופן

 מיידי למשרד הבריאות ולפעול לאיסוף המוצר מן השוק והודעה
 לציבור

*

3 דף:

המשך ... ב/ מנהל האגף



1/115611/18 נספח לרשיון תמרוק מספר:

אלי לב צפורן לילה שם התמרוק בעברית:

ELI LEV NIGHT NAILשם התמרוק בלועזית:

הרכב התמרוק

DECYL OLEATE
PETROLATUM
DICOCOYL PENTAERYTHRITYL DISTEARYL CITRATE
SORBITAN SESQUIOLEATE
CERA MICROCRISTALLINA
PARAFFINUM LIQUIDUM
TEA TREE (MELALEUCA ALTERNIFOLIA) OIL
LEPTOSPERMUM SCOPARIUM OIL
BORIC ACID
ALUMINUM STEARATES
CERA ALBA
SALICYLIC ACID
BENZOIC ACID
UNDECYLENIC ACID

נאותים ובחומרים/מרכיבים המותרים בתעשיית התמרוקים וכי התמרוק איכותי ובטוח לשימוש בהתאם להוראות השימוש.
משרד הבריאות נתן רישיון זה בהסתמך על הצהרת בעל הרישיון (היצרן, יבואן) כי מיוצר בתנאי יצור

4 דף: חתימה: בילאל איברהים שם: 17/07/2018 תאריך :
ב/ מנהל האגף

רצ"ב תוית


