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Laboratorium Badań Wyrobów Kosmetycznych i Chemii Gospodaeczej 
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BDA 24417-24431, 24434/19        Warszawa, dnia 30.01.2019 r.

Świadectwo badania nr BDA 24417-24431, 24434/19

Nazwa wyrobu:        Home&Style biły i kolory 

Producent: PPG Deco Polska Sp. z o. o.
ul. Kwidzyńska 8
51-416 Wrocław

ŚWIADECTWO WŁASNOŚCI DRAŻNIĄCYCH I UCZULAJĄCYCH
(tzw. HYPOALERGIA)

Badanie wykonano za pomocą testów kontaktowych u 28 ochotników (z wywiadem alergicznym – 
w tym z alergią na wyroby kosmetyczne).
Preparat nałożono w stężeniu użytkowym na krążki bibułowe (Whatman 3).
Krążki umocowano na górnej części ramienia po stronie wyprostnej za pomocą plastra 
hypoalergicznego.
Wyniki odczytano po 48 godzinach. Następnie ponownie nałożono krążek na to samo miejsce.
Wyniki odczytano po 48, 72 i 96 godzinach.

W Y N I K I
U wszystkich badanych osób nie stwierdzono dodatnich odczynów.

W N I O S E K
Za pomocą testu kontaktowego nie stwierdzono własności drażniących oraz uczulających preparatu 
w stężeniu użytkowym.

UWAGA: Przeprowadzone badania nie gwarantują całkowitego braku ryzyka reakcji alergicznych. 
Dodatkowo w przypadku osób uczulonych na którykolwiek ze składników ocenianego wyrobu, 
wynik nie jest miarodajny.
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