ვალენსიის უნივერსიტეტი
GICAPC კვლევითი ჯგუფი
პროფ. დოქტორი ამპარო სალვადორ კარრენიო
პროფ. დოქტორი ალბერტო ჩისვერტ სანია
კოსმეტიკური პროდუქციის ანალიტიკური კონტროლის კვლევითი ჯგუფი (GICAPC)
ანალიტიკური ქიმიის განყოფილება, ქიმიის ფაკულტეტი, ვალენსიის უნივერსიტეტი
დოქტორ მოლინერის ქ. N50, 46100-ბურხასოტი, ვალენსია (ესპანეთი)
ტელ.: 963543175/ 963544900, ფაქსი 34-96-3544436
ელ-ფოსტა: amparo.salvador@uv.es, alberto.chisvert@uv.es
ვებ-გვერდი: http://www.uv.es/gicapc
IA-QROM-001
ადრესატი: ქ-ნი მარია ხოსე ტორრიხო
შეზრუდული პასუხისმგებლობის ერთპიროვნული საზოგადოება Quimi Romar
მონკადა ა ნაკერის გზატკეცილი CV 315- 11,2 კმ
46119-ნაკერა, ვალენსია (ესპანეთი)
შედეგების ანგარიში
აღებული ნიმუში: მოსქო უფერო სითხე დაფასოვებული კონტეინერებში გასაყიდად
„ამალფის თმის შამპუნი ქერტლის წინააღმდეგ, კერატინით“ მიწოდებული დამკვეთის მიერ
(დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დანართში)
კოდი
-პარტია
-თარიღი მიღ. 12/09/2019
შემოწმება: კოსმეტიკურ პროდუქტებში პარაბენების გამოვლენა სითხის ქრომატოგრაფიის
მეშვეობით და მასის სპექტროსკოპია (LC-MS/MS)
შემადგენლობა
მეთილპარაბენი
(CAS N99-76-3)
ეთილპარაბენი
(CAS N120-47-8)
იზოპროპილპარაბენი
(CAS N4191-73-5)
პროპილპარაბენი
(CAS N94-13-3)
ფენილპარაბენი
(CAS N17696-62-7)
იზობუტილპარაბენი
(CAS N4247-02-3)
ბუტილპარაბენი
(CAS N94-26-8)
ბენზილპარაბენი
(CAS N94-18-8)
პენტილ პარაბენი
(CAS N6521-29-5)
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თარგმანი ესპანური ენიდან ქართულ ენაზე სწორია
თარჯიმანი: რუზანა კნიაზჩიანი

შენიშვნა: სინჯები შეინახება GICAPC-ს ლაბორატორიებში შესაბამისი წინასწარი ანალიტიკური
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