
Ministry of Health משרד הבריאות
מדינת ישראל אגף הרוקחות

STATE OF ISRAEL מחלקת רישום תמרוקים

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

התשל"ג - 1973

1/76659/14 מספר רשיון :
30/09/2017 תוקף הרשיון עד:

שיפון פרופשיונל- שמן אתרי טהור אשכוליות שם התמרוק בעברית:

PRIMAVERA- GRAPEFRIUT ESSENTIAL OILשם התמרוק בלועזית:

Pharmaceutical Administration
Cosmetic Registration Department

פיטו-אקטיב שם בעל הרשיון:

הר ארדון 10 אזור תעשיה מצפה רמון  .ת.ד         מיקוד כתובתו:

פיטו-אקטיב שם המפעל המייצר:

כתובתו:

פיטו אקטיב משווק יצרן:

מייסנס קוסמטיקס בע"מ שם המפעל בו ייעשה מילוי התמרוק ומענו:
(במידה ואין זהות בין אתר הייצור והמילוי)

רח' החשמל מבנה 4 א.ת כרמיאל כתובת מפעל מילוי:

נוזל צהוב אפיינים פיזיקוכימיים:

אזור תעשיה מצפה רמון רחוב ובית

עפ"י היצרן מטרת התמרוק

עיסוי *

סוגי אריזות וקיבולן:

1.00 ML צנצנות, שפופרות, ובקבוקים,חביות *
5.00 ML צנצנות, שפופרות, ובקבוקים,חביות *

10.00 ML צנצנות, שפופרות, ובקבוקים,חביות *
15.00 ML צנצנות, שפופרות, ובקבוקים,חביות *

תנאים מיוחדים והגבלות לשיווק

1 דף:

המשך ... ב/ מנהל האגף

[170]



Ministry of Health משרד הבריאות
מדינת ישראל אגף הרוקחות

STATE OF ISRAEL מחלקת רישום תמרוקים

1/76659/14 מספר רשיון :

שיפון פרופשיונל- שמן אתרי טהור אשכוליות שם התמרוק בעברית:

PRIMAVERA- GRAPEFRIUT ESSENTIAL OILשם התמרוק בלועזית:

Pharmaceutical Administration
Cosmetic Registration Department

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 אזהרות:"להימנע ממגע עם העיניים ובמקרה
 של מגע כזה יש לשטוף היטב במים".

*

בתנאי שעל גבי האריזה והתמרוק יופיע:" לשימוש חיצוני.להרחיק מאיזור
 העיניים.להרחיק מהישג ידם של ילדים."

*

רשיון התמרוק בתוקף,כל עוד קיים רשיון תמרוקים כללי בתוקף. *
בתנאי שעל גבי התווית יופיע:"יש לשטוף ידיים היטב לאחר השימוש" *

בתנאי שעל גבי התווית ייכתבו האזהרות הבאות : "לשימוש חיצוני בלבד
" , " התכשיר אינו מיועד למאכל "

*

בתנאי שעל גבי התווית יצוינו המילים:"אין להשתמש בשמן הטהור.יש
 להוסיף _ טיפות ל_מ"ל שמן __ ולהשתמש בתערובת ע"פ עור שלם בלבד."

 יש להרחיק מהישג ידם של ילדים"

*

בתנאי שעל גבי האריזה ייכתב:"אסור לשימוש באופן ישיר על העור ללא
 דילול עם שמן נוסף או מים"

*

2 דף:

המשך ... ב/ מנהל האגף



Ministry of Health משרד הבריאות
מדינת ישראל אגף הרוקחות

STATE OF ISRAEL מחלקת רישום תמרוקים

1/76659/14 מספר רשיון :

שיפון פרופשיונל- שמן אתרי טהור אשכוליות שם התמרוק בעברית:

PRIMAVERA- GRAPEFRIUT ESSENTIAL OILשם התמרוק בלועזית:

Pharmaceutical Administration
Cosmetic Registration Department

תנאים מיוחדים והגבלות לשיווק

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

*

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

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

*

בתנאי שפתח הבקבוק יהיה מכוסה במטפטף כך שניתן יהיה להוציא מהבקבוק
 טיפות בודדות בלבד.

*

בתנאי של גבי התווית ייכתב: "אין להיחשף לשמש לפחות 12 שעות לאחר
 מריחת השמנים".

*

בתנאי שעל גבי התווית ייכתב:" יש לאחסן במקום קריר ויבש, מתחת ל-30
 מעלות".

*

הרשיון אינו בתוקף ללא התווית המאושרת *

3 דף:

המשך ... ב/ מנהל האגף



Ministry of Health משרד הבריאות
מדינת ישראל אגף הרוקחות

STATE OF ISRAEL מחלקת רישום תמרוקים

1/76659/14 נספח לרשיון תמרוק מספר:

שיפון פרופשיונל- שמן אתרי טהור אשכוליות שם התמרוק בעברית:

PRIMAVERA- GRAPEFRIUT ESSENTIAL OILשם התמרוק בלועזית:

Pharmaceutical Administration
Cosmetic Registration Department

הרכב התמרוק

CITRUS GRANDIS (GRAPEFRUIT) PEEL OIL

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: נטלי דבידוביץ שם: 30/06/2014 תאריך :
ב/ מנהל האגף

רצ"ב תוית



תוית

1/76659/12 מספר רשיון :

30/09/2017 תוקף הרשיון עד:
1 דף:

שיפון פרופשיונל- שמן אתרי טהור אשכוליות שם התמרוק בעברית:

PRIMAVERA- GRAPEFRIUT ESSENTIAL OIL שם התמרוק בלועזית:

פיטו-אקטיב שם בעל הרשיון:

הר ארדון 10 אזור תעשיה מצפה רמון  .ת.ד      0  מיקוד     0 כתובתו:

פיטו-אקטיב שם המפעל המייצר:

כתובתו:

פיטו אקטיב משווק יצרן:

מייסנס קוסמטיקס בע"מ שם המפעל בו ייעשה מילוי התמרוק ומענו:
(במידה ואין זהות בין אתר הייצור והמילוי)

רח' החשמל מבנה 4 א.ת כרמיאל כתובת מפעל מילוי:

עפ"י היצרן מטרת התמרוק

עיסוי *

סוגי אריזות וקיבולן:

ברקוד

1.00 ML *צנצנות, שפופרות, ובקבוקים,חביות
5.00 ML *צנצנות, שפופרות, ובקבוקים,חביות

10.00 ML *צנצנות, שפופרות, ובקבוקים,חביות
15.00 ML *צנצנות, שפופרות, ובקבוקים,חביות

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 אזהרות:"להימנע ממגע עם העיניים ובמקרה
 של מגע כזה יש לשטוף היטב במים".

*

בתנאי שעל גבי האריזה והתמרוק יופיע:" לשימוש חיצוני.להרחיק מאיזור
 העיניים.להרחיק מהישג ידם של ילדים."

*



תוית

1/76659/12 מספר רשיון :

30/09/2017 תוקף הרשיון עד:
2 דף:

שיפון פרופשיונל- שמן אתרי טהור אשכוליות שם התמרוק בעברית:

PRIMAVERA- GRAPEFRIUT ESSENTIAL OIL שם התמרוק בלועזית:

תנאים מיוחדים והגבלות לשיווק

רשיון התמרוק בתוקף,כל עוד קיים רשיון תמרוקים כללי בתוקף. *
בתנאי שעל גבי התווית יופיע:"יש לשטוף ידיים היטב לאחר השימוש" *

בתנאי שעל גבי התווית ייכתבו האזהרות הבאות : "לשימוש חיצוני בלבד
" , " התכשיר אינו מיועד למאכל "

*

בתנאי שעל גבי התווית יצוינו המילים:"אין להשתמש בשמן הטהור.יש
 להוסיף _ טיפות ל_מ"ל שמן __ ולהשתמש בתערובת ע"פ עור שלם בלבד."

 יש להרחיק מהישג ידם של ילדים"

*

בתנאי שעל גבי האריזה ייכתב:"אסור לשימוש באופן ישיר על העור ללא
 דילול עם שמן נוסף או מים"

*

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

*

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

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

*

בתנאי שפתח הבקבוק יהיה מכוסה במטפטף כך שניתן יהיה להוציא מהבקבוק
 טיפות בודדות בלבד.

*

בתנאי של גבי התווית ייכתב: "אין להיחשף לשמש לפחות 12 שעות לאחר
 מריחת השמנים".

*

בתנאי שעל גבי התווית ייכתב:" יש לאחסן במקום קריר ויבש, מתחת ל-30
 מעלות".

*

הרשיון אינו בתוקף ללא התווית המאושרת *



תוית

1/76659/12 מספר רשיון :

30/09/2017 תוקף הרשיון עד:
3 דף:

שיפון פרופשיונל- שמן אתרי טהור אשכוליות שם התמרוק בעברית:

PRIMAVERA- GRAPEFRIUT ESSENTIAL OIL שם התמרוק בלועזית:

הרכב התמרוק

CITRUS GRANDIS (GRAPEFRUIT) PEEL OIL

סה"כ 1 מרכיבים לתמרוק

EXP:  MONTH

PAO:  MONTH


