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RAPORT PRIVIND SIGURANTA PRODUSULUI COSMETIC 

conform Anexei I a Regulamentului (CE) no. 1223/2009 privind produsele cosmetic 

Pentru Partea A punctul 1 (Compoziţia cantitativă si calitativă a produsului cosmetic), punctul 5 
(Utilizare normală si raţional previzibilă), punctul 6 (Expunerea la produsul cosmetic), punctul 7 

(Expunerea la substanţe), punctul 8 (Profilul toxicologic al substanţelor), si punctul 10 (Informaţii cu 
privire la produsul cosmetic) 

Denumirea produsului:  

APA DE ROINITA (MELISSA OFFICINALIS)   

Persoana responsabila cu plasarea pe piata:  

Producator :SC NATURAL ESSENTIAL SRL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborat de________________________________________ Data: 14.09.2020 

Cercetator principal grad I, biologie/citoxicologie Păuna MARIN 

ALP75143 eliberata de Ministerul Sanatatii 
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Nota generala pentru solicitant (persoana responsabila cu plasarea pe piata) 

1. Aceasta evaluare se aplica produselor cosmetice fabricate, vandute sau comercializate 
de catre compania/firma mentionata in prezentul raport - avand calitatea de persoana 
responsabila cu plasarea pe piata Uniunii Europene. Evaluarea nu poate fi vanduta sau 
transferata tertelor parti fara acordul SC DERMOTEST PAUNA SRL. 

2. Aceasta evaluare se aplica doar ingredientelor listate. In cazul inlocuirii unei materii 
prime cu o alta materie prima avand diferite : denumirea INCI, culoarea, parfumul sau 
uleiul esential sau avand caracteristici fizico-chimice diferite fata de specificatia tehnica 
din prezentul raport prezenta evaluare devine nula, fiind necesara o alta evaluare de 
siguranta. 

3. Aceasta evaluare nu a luat in considerare copii cu varsta mai mica de 3 ani. 

4. In prezenta evaluare, s-a optat pentru folosirea denumirii INCI, cu exceptia cazului in 
care acesta nu a fost stabilita pana la data eliberarii prezentului raport. 

5. Siguranta produsului cosmetic depinde si de calitatea sa microbiologica. Intra in 
responsabilitatea persoanei responsabile/producatorului existenta sistemelor care o sa 
controleze. Documentele indrumatoare ale COLIPA, insusite de Uniunea Europeana 
stabileste un numar maxim de organisme <1000ufc/g, si < 100 ufc/g pentru produsele 
aplicate in vecinatatea ochilor. Astfel, urmatoarele microorganisme trebuie sa fie 
absenta intr-un esantion de 0,1 grame (0,5 grame pentru produsele aplicate in 
vecinatatea ochilor): Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida 
albicans. Pentru produsele care contin apa, se recomanda neaparat, sa fie supuse unui 
test recunoascut de provocare a conservabilitatii.  

6. Se prezuma ca puritatea ingredientelor este de grad cosmetic, alimentar sau 
farmaceutic acolo unde produsele sunt disponibile comercial. 

7. Cu exceptia conservantilor, aceasta evaluare este valida pentru variatii ale 
concentratiilor de + / - 20% din procentajul declarat astfel incat sa se permita variatii de 
procesare, atata timp cat marja de siguranta al respectivului ingredient este egala cu 
120 sau mai mare. Astfel, pentru produsele care contin apa, aceasta evaluare este 
valida pentru dilutia cu apa a formulei din prezentul raport, atata timp cat sistemul de 
conservare este mentinut la aceeasi concentratie. Prezenta evaluare este valida si in 
cazul in care se reduce continutul ingredientilor sau daca acestia sunt scosi din 
formula, atata timp cat diferenta de procentaje consta in apa si uleiuri vegetale 
comestibile. 

8. In furnizarea acestui raport de evaluare, SC DERMOTEST PAUNA SRL nu raspunde 
asupra faptului ca substantele sau ingredientele individuale sunt inregistrate sau ca 
sunt exceptate de la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH). Aceasta 
nu reprezinta de obicei o problema in cazul in care sursa ingredientului este din 
Uniunea Europeana, insa importatorii din Uniunea Europeana sunt avertizati ca regulile 
de notificare REACH se aplica deindata ce cantitatea importata anual a unei anumite 
substante insumata pentru toate produsele in care se gaseste, depaseste 1 tona/an. 
Importatorii in Uniunea Europeana a produselor care contin ingrediente botanice 
provenite din specii periculoase trebuie sa se autoavertizeze asupra oricaror restrictii 
stabilite de Conventia asupra Comertului International cu Specii Periculoase de Fauna 
si Flora Salbatica (CITES). Aceasta nu intra in obligatia SC DERMOTEST PAUNA 
SRL. 

 



3 
 

SC DERMOTEST PAUNA SRL 

Evaluarea cuprinde urmatoarele piese constitutive ale dosarului de produs, 
corespunzatoare numarotarii din Anexa I de la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009  

PARTEA A – Informatii despre siguranta produsului cosmetic 

1. Denumirea si descrierea produsului    

2. Compozitia calitativa si cantitativa a produsului cosmetic   

6. Utilizare normal si rational previzibila    

7. Expunere la produsul cosmetic     

8. Expunere la substante     

8.1 Ingrediente in amestecurile prezente in produsul finit    

8.2 Ingrediente in produsul finit   

8.3. Produsul finit    

9. Profilul toxicological al substantelor   

9.1 Ingrediente in amestecurile prezente in produsul finit 

9.2 Ingrediente in produsul finit 

9.3 Produsul finit 

10. Informatii cu privire la produsul cosmetic    

PARTEA B – Evaluarea sigurantei produsul cosmetic (efectuata doar din punctul de 
vedere al caracteristicilor mentionate la PARTEA A 

1. Concluzia evaluarii  

2. Avertismente şi instrucţiuni de utilizare care figurează pe etichetă   

3. Raţionament   

4. Calificarea evaluatorului şi aprobarea părţii B    

Numele şi adresa persoanei responsabile de evaluarea siguranţei.   

Dovada calificării persoanei responsabile de evaluarea siguranţei. 

Data şi semnătura persoanei responsabile de evaluarea siguranţei. 

Documentele puse la dispozitie evaluatorului de catre persoana responsabila, pe 

baza carora a fost elaborate prezentul Raport de Siguranta al produsului: 

Denumirea, adresa operatorului economic si numele persoanei de contact  

Denumirea produsului  

Numele si adresa producatorului (in cazul in care este diferit de cel al solicitantului 

Memoriu de prezentare  

Generalitati  

Proces tehnologic de fabricare/ambalare  

Formula calitativa (denumire INCI), elaborate de solicitant  

Formula cantitativa (masa), elaborata de solicitant  

Fise cu date de siguranta ale materiilor prime, eliberate de furnizori  

Specificatii tehnice pentru materii prime, eliberate de furnizori  

Specificatii tehnice pentru produsul finit si/sau buletin de analiza, eliberate de solicitant sau 
de laboratoarele care au efectuat analiza 

Specificatii tehnice pentru materialul de ambalare (care vine in contact cu produsul), 
eliberate de furnizor  

Esantion prelevat pe raspunderea solicitantului  

Proiect de eticheta a produsului, elaborat de solicitant  
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PARTEA A –  INFORMATII PRIVIND SIGURANTA PRODUSULUI 
COSMETIC 

1. DENUMIREA SI DESCRIEREA PRODUSULUI 

Apa de roiniță, denumită și apă de melisa (sau impropriu lămâiță), este obținută prin 

distilarea părților aeriene ale plantei originare din Asia Mică. Melisa este o plantă 

aromatică utilizată și în medicina naturistă. 

Denumirea plantei provine din limba greacă, unde "melissa" înseamnă albină, 

deoarece albinele foloseau nectarul acesteia pentru producția de miere. Chiar și la noi, 

în România, planta se mai numește "iarba stupului".  

În cosmetică, apa de melisa este interesantă pentru acțiunea de calmare a pielii 

iritate sau sensibile, pentru acțiunea antioxidantă și tonică asupra pielii mature sau 

ridate. Parfumează fin compozițiile cosmetice, cu un miros plăcut. 

Metoda de obținere: prin distilarea cu vapori de apă a părților aeriene (frunze, flori) 

Calitate: produs cosmetic natural, fără conservanți declarati. 

Proprietăți organoleptice: lichid incolor, miros caracteristic erbaceu, ușor citric  

Ingrediente (INCI): Melissa officinalis flower/leaf/stem water 

Producator: 

SC NATURAL ESSENTIAL SRL 

Calitate: persoana responsabila cu plasarea pe piata Uniunii Europene 

Adresa din Romania:  

CUI: 951231 
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1. COMPOZITIA CALITATIVA SI CANTITATIVA A PRODUSULUI COSMETIC 

 

Denumire INCI 
Denumire chimica/ 

IUPAC 
Nr CAS Nr. CE % Restrictie  Functie (*) 

MELISSA OFFICINALIS 

FLOWER/LEAF/STEM 

WATER 

este o soluție apoasă de distilate de abur 

obținute din florile, frunzele și tulpinile de 

roiniţă, Melissa officinalis L., Labiatae 

84082-61-1 282-007-0 100 
Nu 

exista 

condiţionarea 

pielii 

(*)dupa Decizia (UE) 2019/701 a Comisiei din 5 aprilie 2019 de stabilire a unui glosar al denumirilor comune ale ingredientelor 

destinate utilizării în etichetarea produselor cosmetice  

 
 
 
 

Elaborat de________________________________________ Data: 14.09.2020 

Cercetator principal grad I, biologie/citoxicologie Păuna MARIN 

ALP75143 eliberata de Ministerul Sanatatii 
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5. UTILIZARE NORMALA SI RATIONAL PREVIZIBILA 

Mod de utilizare 

▪ este un produs ce se folosește ca atare pe piele, sau ca ingredient în preparate 

cosmetice, parfumuri și compoziții pentru aromaterapie 

- hidrolatul de roinita este foarte cunoscut pentru efectele sale regenerative 

asupra pielii deteriorate sau fragile 

▪ - Hidrosolul de roiniţă este cunoscut pentru proprietățile sale calmante, neiritante și 

răcoritoare. 

MOD DE UTILIZARE:  

- Apa de roiniţă este folosita foarte mult la igiena si ingrijirea oricarui tip de ten. Are 

rezultate bune pe tenul gras sau acneic 

- Igiena si ingrijirea pielii sensibile, pielii copiilor sau a scalpului 

- Calmarea si ingrijirea pielii iritate, intepate de insecte sau a arsurilor usoare 

- Apa de roiniţă calmeaza pielea dupa ras sau epilat 

.  

TERMEN DE VALABILITATE:  

  ...luni pentru recipientele sigilate   

PRECAUTIUNI: : utilizare cosmetică  

Înainte de prima utilizare, se recomandă un test de toleranţă. Acesta constă în picurarea 

unei singure picături pe interiorul antebraţului şi apoi să se acopere cu un plasture pentru 

24 ore. Dacă în acest timp apare roşeaţă, mâncărime în zona aplicării sau dificultăţi de 

respiraţie, înseamnă că exista la vreun component din uleiul respectiv.  

DEPOZITARE: într-un loc rece, uscat, protejat de lumină, recomandat la frigider 
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Utilizarea uzuala a hidrolatelor 

Valorile indicative  

 Valoare 
indicativa 

Q Referinta, comentarii 

General 

Frecventa 730 x/an 3 1-2 1); 2 1) x per zi; a se vedea scenariul 

Greutate corporala la femei 61 kg 4 4) 

Dermal 

Expunere, aplicare instant  

Aria expusa 565 cm2 4 ½ aria capului la femei 4) 

Cantitatea de produs 2,5 g 3 A se vedea utilizarea 

Absorbtie, difuzie 

Timp de expunere 5 min 2 
 

Estimare  

1) EU, 1996. Technical guidance documents in support of the commission directive 
93/67/EEC on 
risk assesments for new notified substances and the commission regulation (EC) 
1488/94 on risk assesment for existing substances 
2) Rundervoort G.J., 1992. Zonnefilters in cosmetica, Chemische feitelijkheden 088, KNCV 
3) Prud’homme de Lodder, L.C.H., H.J. Bremmer, 2001. Praktijkonderzoek cosmetica interne 
RIVM notitie 
4) Bremmer, H.J., M.P. van Veen, 2000. Factsheets algemeen, randvoorwaarden en 
betrouwbaarheid, ventilatie, kamergrootte, lichaamsoppervlak, RIVM rapport 612810009 

Semnificatia scalei stabilita pentru valoarea factorului de calitate Q 

4 - date relevante de buna calitate, valoare sigura a parametrului 

3 - numar si calitatea datelor satisfactoare, valoarea parametrului putand fi folosita ca 

valoare indicativa 

2 – valoarea parametrului se bazeaza pe o singura sursa a datelor, la care se adauga 

rationamentul personal  

1 – apreciere calificata, fara date disponibile relevante, valoarea parametrului bazandu-se 

numai pe rationamentul personal  
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6. EXPUNERE LA PRODUSUL COSMETIC 

Valorile indicative (implicite) in fisele informative au fost colectate pentru consumatori 

(utilizatori private sau neprofesionali) cu scopul de a descrie expunerea acestora, fara 

referire la persoanele care lucreaza profesional cu cosmeticele precum coafezele sau 

esteticienii. Au fost folosite modele descriptive de expunere folosite in programul 

computerizat numit ConsExpo 4.0 dezvoltat de Institutul National Olandez pentru Sănătate 

Publică si Mediu (RIVM) in care s-au inserat parametrii necesari pentru calculul expunerii 

la substantele in cauza declarate de producator ca ingrediente in produsul cosmetic. Acest 

software este folosit de Comitetele Stinntifice ale Comisiei Europene ca model de 

expunere la substantele chimice existente pe piata comunitara pentru evaluarea riscului 

sau a sigurantei acestora, fiind mentionat in Ghidurile Tehnice indrumatoare, fiind 

disponibil in mod gratuit la 

http://www.rivm.nl/en/Library/Scientific/Models/Download_page_for_ConsExpo_software 

Femei/barbati/copii – valorile indicative precum greutatea si suprafata corporala difera cu 

sexul si varsta. In principiu, valorile indicative pentru ‘adulti’, reprezinta o valoare medie a 

indicilor pentru femei si barbati, cu exceptia situatiei in care instructiunile de folosire se 

refera strict la o utilizare a unuia dintre sexe, caz in care calculele de bazeaza pe valorile 

indicative ale acestuia.  

Estimarea ‘cazului cel mai defavorabil previzibil’ 

Baza de calcul si/sau estimarea valorilor indicative ale parametrilor ia in considerare un 

scenariu realist al cazului cel mai defavorabil in care consumatorii folosesc frecvent un 

anumit produs in circumstante mai putin favorabile, precum: utilizare frecventa, aplicarea 

unei cantitati relativ mari  intr-o camera putin spatioasa, avand o rata de ventilatie joasa si 

o durata mare de sedere. Valorile parametrilor sunt astfel selectate astfel incat sa rezulte o 

expunere si absorbtie relativ mari, de ordinul a 99-a percentilă a valorilor de distributie. 

Pentru atingerea acestui obiectiv, a 75-a sau a 25-a percentila este calculata (sau 

estimata) pentru fiecare parametru. A 75-a percentila este folosita pentru parametrii care 

furnizeaza o expunere mai mare pentru valori mai ridicate si a 25-a percentile este folosita 

pentru cazul invers. Pentru un numar semnificativ de parametri, exisa mult prea putine 

date suficienta calculului a 75-a sau a 25-a percentile. In astfel de situatii se face a 

estimare ce corespunde la a 75-a sau a 25-a percentila. Multiplicarea a doua valori a 

parametrilor a celei de-a 75-a percentile rezulta a 93,75-a percentile, in timp ce  

multiplicarea a trei valori a parametrilor a celei de-a 75-a percentile rezulta a 98,5-a 

http://www.rivm.nl/en/Library/Scientific/Models/Download_page_for_ConsExpo_software
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percentila. Intrucat pentru toate valorile parametrilor a 75-a /25-a percentila este calculate 

sa estimata, valoarea rezultata prin calcul este cea a unei expuneri si/sau absorbtii mai 

mari.  Dat fiind numarul de parametric si relatia dintre acestia, se previzioneaza ca in 

general, valorile calculate pentru expunere si absorbtie sa rezulta intr-a 99-a percentila. 

Rezultatul este o estimare a ‘cazului cel mai defavorabil’ pentru consumatorii care folosesc 

cantitati relativ mari de cosmetic in circumstante mai putin favorabil. 

7. EXPUNERE LA SUBSTANTE  

General 

Din categoria produselor pentru ingrijirea pielii fac parte ape, lotiuni de corp, produse de 

impachetarea fetei si namolurile de baie. Din acesta categorie nu fac parte produsele de 

infrumusetare a pielii precum machiajul facial, rujurile si fardurile pentru ochi. 

Scenariu 

Intrucat produsele de ingrijirea a pielii si produsele de infrumusetare a pielii sunt folosite in 

special de catre femei, valorile indicative sunt cele stabilite pentru femei. In valoarea 

parametrilor, acest aspect este reflectat in greutatea corporala si suprafata diverselor parti 

ale corpului. 

 

Factori de ajustare luati in calculul SED si MoS1 

Cantitatea zilnică estimată aplicată - 1.54 g 

Expunere zilnică relativă calculată (mg / kg corp / zi) - 24.14 

Factorul de retenţie -1.0 

Pentru majoritatea ingredientelor cosmetice evaluate de SCCS, SED este comparat cu un 

NOAEL oral. În general, NOAEL identificat într-un studiu de toxicitate corespunde dozei 

care a fost administrată oral, adică doza externă. Pentru ingredientele cosmetice, MoS se 

calculează prin împărţirea NOAELsys intern (sistemic) cu SED. 

Pentru ingredientele cosmetice se consideră că nu mai mult de 50% din doza administrată 

oral este disponibilă sistemic. Astfel, în doza de date, 50% din doza administrată este 

utilizată ca valoare implicită de absorbţie orală pentru un ingredient cosmetic şi NOAELsys 

 
1http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_190.pdf 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_190.pdf
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este derivată din NOAEL prin împărţirea cu un factor 22. Dacă există informaţii care să 

sugereze un deficit oral biodisponibilitatea, se ia în considerare o valoare implicită de 

absorbţie orală de 10%. 

Absorbţia cutanată raportată ca procent din cantitatea de substanţă aplicată: 

Este clar că procentul de absorbţie dermică va avea valoare numai atunci când 

calculat în urma studiilor in vitro, cu doze, concentraţii şi cantităţi imitative, dar care nu 

depăşesc condiţiile de utilizare prevăzute. În caz contrar, studiile pot duce la o 

subestimare a penetrării. 

Calculul SED va fi următorul: 

 

 

SED (mg / kg corp / zi) = Doza de expunere sistemică 

A (mg / kg corp / zi) = expunerea zilnică estimată la un produs cosmetic per kg greutate 

corporală, pe baza cantităţii aplicate şi a frecvenţei aplicării (pentru nivelurile relative de 

expunere calculate pentru diferitele tipuri de produse cosmetice, 

C (%) = Concentraţia substanţei care face obiectul studiului în produsul cosmetic finit de 

pe locul de aplicare DAp 

(%) = Absorbţia dermică exprimată ca procent din doza de test presupusă a fi aplicată în 

condiţii reale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2Pe lângă valoarea implicită de 50% pentru absorbția orală, în această indicație ar trebui să se distingă o altă valoare 

implicită de 50% pentru absorbția cutanată, dacă nu sunt disponibile date adecvate 
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Tabel. Valorile NO(A)EL(*) sau LO(A)EL identificate in studii reprezentative din 
sursele de specialitate disponibile 
 

Denumire INCI Valoare NO(A)EL(*) 
sau LO(A)EL(**) 

Sursa bibliografica 

MELISSA 
OFFICINALIS 

FLOWER/LEAF/STE
M WATER 

500 mg/kg (extract 
45% test in vivo 
(comet) soarece) 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document
_library/Herbal_-
_HMPC_assessment_report/2013/08/WC50014718
7.pdf  

NO(A)EL – abrevierea de la No Observed Adverse Effect Level – cea mai mare doza dintr-

un studiu sau experiment de toxicitate care nu induce niciun effect advers asupra sanatatii. 

Un nivel de expunere ce nu  cauzeaza vatamari observabile  

LO(A)EL abrevierea de la Lowest Observed Adverse Effect Level – cea mai joasa 

concentratie sau cantitate de substanta, identificata si observabila in cadrul unui studiu 

sau experiment de toxicitate, ce induce o alterare adversa asupra morfologiei, capacitatii 

functionale, cresterii, dezvoltarii, duratei de viata a unui organism tinta distincta fata de 

organismele normale (control) din aceeasi specie si rasa in conditii definite de expunere 

 

Elaborat de________________________________________ Data: 14.09.2020 

Cercetator principal grad I, biologie/citoxicologie Păuna MARIN 

ALP75143 eliberata de Ministerul Sanatatii

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_HMPC_assessment_report/2013/08/WC500147187.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_HMPC_assessment_report/2013/08/WC500147187.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_HMPC_assessment_report/2013/08/WC500147187.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_HMPC_assessment_report/2013/08/WC500147187.pdf
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Tabel. Calcul expunerii si a marjei de siguranta la produsul APA DE ROINITA (MELISSA OFFICINALIS) conform cu concentratiile declarate de producator  
 

DDeennuummiirreeaa  iinnggrreeddiieennttuulluuii  ((IINNCCII)) 
CCoonncceennttrraattiiaa    

((%%)) 

DDoozzaa  ddee  eexxppuunneerree  
ssiisstteemmiiccaa  ((SSEEDD))  

((mgg//kkgg//zzii)) 

NNOOAAEELL  
((mmgg//kkgg//zzii)) 

MMaarrjjaa  ddee  
SSiigguurraannttaa  ((MMooSS)) 

MELISSA OFFICINALIS 
FLOWER/LEAF/STEM WATER  

110000  4.7094 500  106.17≥100 

 
 
 

Elaborat de________________________________________ Data: 14.09.2020 

Cercetator principal grad I, biologie/citoxicologie Păuna MARIN 

ALP75143 eliberata de Ministerul Sanatatii 
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9. PROFILUL TOXICOLOGIC AL SUBSTANTELOR 

 

EVALUAREA SIGURANTEI  

 

Roiniţa (Melissa officinalis L.) este o plantă comestibilă perenă din genul Melissa L., 

familia Labiatae (Lamiaceae). Denumire stiintifica: Melissa Officinalis, familia Labiatae 

Denumiri populare: roinita, busuiocul stupului, iarba stuparului, iarba de alamai, 

mataciune. 

Melisa este o planta din familia mentei. Originara din Europa meridionala, se aseamana cu 

urzica moarta, fiind o importanta planta melifera. Ca si aceasta formeaza numeroase 

tulpini drepte si foarte ramificate, dand un aspect de tufa densa, inalta de 50-100 cm. 

Roinita este o planta perena cu rizom lignificat. Frunzele sunt ovale, petiolate, de un verde 

fraged. Sunt subtiri, cu o consistenta ca de hartie si au suprafata acoperita cu o retea de 

nervuri fine, usor adancite, care-i dau un aspect reticulat. Florile, albe-galbui sau palid 

liliachii, sunt stranse in buchetele, putin numeroase, adapostite la subtioara frunzelor si 

inconjurate de un caliciu paros. Planta infloreste din iunie pana in august. Fructele sunt 

nucule, slab trunchiate, lucitoare, brune, la baza cu o pata alba. Semintele sunt mici, 2000 

bucati la 1 g, oval-alungite, de culoare cafenie. Facultatea lor germinativa dureaza 4 ani. 

Este o planta valoroasa pentru uleiul esential care se obtine in urma distilarii frunzelor 

sale, Oleum Melissae, un ulei bogat in citrol, foarte aromat. Continutul frunzelor in ulei 

esential ajunge la 0,4 - 0,5%. Uleiul este intrebuintat in farmacie si cosmetica. 

Melisa, in afara de uleiurile eterice, mai contine urmatoarele substante: citralul, din clasa 

terpenelor, citronelolul, taninuri, rasini, saponine, acidul succinic, cafeic, vitamina C (pana 

la 15 la suta, din substanta uscata), geraniol si un principiu amar. 

Roiniţa este meliferă, aromatică şi are proprietăţi curative. 

Balsam de lămâie (Melissa officinalis L.), cunoscut și sub denumirea de balsam, balsam 

englez, balsam de grădină, balsam de menta, balsam comun, melissa, balsam dulce, 

inimă este o plantă aromatică din familia mentei (Lamiaceae). Este un nativ din Europa și 

Asia Centrală și este cultivat în cele mai multe regiuni temperate și subtropicale din 

întreaga lume. Informațiile din această secțiune sunt reproduse, cu permisiunea, de la The 

Herb Society of America ghid pentru Balsam de lămâie (The Herb Society of America, 

2007). 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Melissa
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Labiatae&action=edit&redlink=1
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Există două subspecii, Melissa officinalis subsp. officinalis, balsamul de lămâie comun 

cultivat; și M. officinalis ssp.altissima, naturalizată în Noua Zeelandă și cunoscută sub 

numele de balsam Bush ... Din punct de vedere fizic, balsamul de lamaie este o pereche 

erbacee erectă, cu perechi opuse de frunze dințate și ovate care se dezvoltă pe tulpini 

pătrate, ramificate ... 

UTILIZARI 

Roiniţa reprezintă o plantă medicinală cunoscută pentru efectele ei terapeutice asupra 

afecţiunilor stomacului (calmează spasmele stomacale, elimină gazele din stomac), 

calmează stările nervoase, înlătură diareea, măreşte secreţia biliară, echilibrează digestia, 

şi stimulează pofta de mâncare. 

Ceaiul preparat din frunze de roiniţă, dar şi cel preparat din flori de roiniţă ajută la 

calmarea durerilor de cap, tratarea ameţelilor, pierderea temporară a cunoştinţei. Pentru o 

eficienţă maximă acest ceai trebuie administrat în fiecare zi.Roiniţa mai poate fi utilizată şi 

pentru vindecarea rănilor (sub formă de băi) datorită proprietăţii acestei plante de 

cicatrizant, dar şi la tratarea diskineziilor biliare. 

 

Clasificare ştiinţifică 

Regn: Plantae 

Încrengătură: Magnoliophyta 

Clasă: Magnoliopsida 

Subclasă: Asteridae 

Ordin: Lamiales 

Familie: Lamiaceae 

Gen: Melissa 

Specie: M. officinalis 
 

Nume binomial Melissa officinalis L. 
 

Este eficienta în creme şi este toner pentru pielea uşor grasa. Curăţă şi închide porii 

deschisi si are un efect liniştitor astringent atunci când este folosita ca un toner de ten sau 

ca si aburi faciali pentru pielea obosita, sensibila.  

Actiune terapeutica: 

- activitate antihistaminica 

- antitiroidiana 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Clasificare_%C8%99tiin%C8%9Bific%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regn_(biologie)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Regnum_Plantae
http://ro.wikipedia.org/wiki/%C3%8Encreng%C4%83tur%C4%83_(biologie)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
http://ro.wikipedia.org/wiki/Clas%C4%83_(biologie)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://ro.wikipedia.org/wiki/Asteridae
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ordin_(biologie)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lamiales
http://ro.wikipedia.org/wiki/Familie_(biologie)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gen_(biologie)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Melissa
http://ro.wikipedia.org/wiki/Specie_(biologie)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nume_binomial
http://ro.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
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- antivirala, in special pentru Herpes simplex 

- inhiba multe din efectele hormonilor care stimuleaza exogen sau endogen tiroida prin 

interferarea cu legarea TSH-ului de membranele plasmatice si prin inhibarea enzimei 

iodotironin deiodinaza. 

- Inhiba biosinteza proteica la celulele dinafara sistemului din ficatul de sobolan 

- Inhiba legatura receptorilor cu activitatea biologica a imunoglobulinelor din sangele 

pacientilor cu maladia Graves 

- Inhiba diviziunea celulelor tumorale 

- Are efect vasodilatator slab a vaselor periferice 

- Initiaza ciclul menstrual 

- Este sedativ 

Indicatii clinice: amenoree, depresie, eczema, Herpex simplex, hipertensiune, durere de 

cap de origine nervoasa, dispepsie, Boala Graves, insomnie, distonie vegetativa 

Contraindicatii: hipotiroidism, datorita efectelor antitrofice; sarcina, datorita efecelor 

emenagoge; extractul stimuleaza efectele hipnotice ale fenobarbitalului, uleiul volatil 

sporeste narcoza hexobarbitalului 

CONSTITUENTI:  

Contine : eugenil acetat, flavonoizi (luteolin-7 glucozid, rhamnazin), polifenoli (acid cafeic, 

acid protocatecuic, acid rosmarinic), taninuri, terpene (β-carofilene, citronelal, geraniol, 

linalool, nerol), acizi triterpenici (acid posmolic, acid ursolic), uleiuri volatile (citral α si β cu 

cariofilen oxid) 

Compozitie: uleiuri volatile, saponine, citroneol, citral, principii amare, taninuri, acid cafeic, 

acid ursolic, acid oleanoic, stachioza, vitamina C, saruri minerale 
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Structura chimică a 

componentelor majore ale 

frunzelor de Melissa officinalis: 

citronellal (1), citral (2), β-

cariofilenă (3), Germancreno-

D (4), ocimene (5) și citronellol 

(6). 

Un studiu a investigat modificările în conținutul și compoziția chimică a uleiului esențial 

extras prin hidrodistilarea din frunzele de Melissa officinalis L. (frunze de lămâie) uscate în 

aer, în primul și al doilea an de creștere a plantelor. Uleiul de balsam de lămâie a fost 

analizat prin GC-MS și GC-FID. Prezența a 106 compuși, reprezentând 100% din 

constituenții de ulei, a fost determinată în ulei. Componentele predominante au fost 

geraniale (45,2% și 45,1%) și neral (32,8% și 33,8%); proporțiile lor în probele examinate 

ale uleiului obținut din plante vechi de un an și de doi ani au fost comparabile. Cu toate 

acestea, vârsta plantelor de balsam de lamaie a afectat concentrația altor constituenți, iar 

proporțiile următorilor compuși au fost supuse fluctuațiilor deosebit de mari: citronelal 

(8,7% și 0,4%), geraniol (cantități urmărite și 0,6%) și acetat de geranil 0,5% și 3,0%), 

precum și, printre altele, isogeraniene, E-cariofilină, cariopililenoxid, germacren D și 

carvacrol. Uleiul esențial al plantelor vechi de doi ani a fost caracterizat printr-o compoziție 

chimică mai bogată decât uleiul din plantele mai tinere. 

   

 

 
 

 

isogeran
ial 

caryophyllene 
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Deși peste 100 de substanțe chimice au fost identificate în M. officinalis, principalele 

componente ale uleiului esențial sunt citral (nerale și geranial), citronelal, linalool, geraniol 

și oxid de β-cariofilină. 

Aroma și aroma de lămâie a balsamului se datorează, în mare parte, citralului și 

citronelului, deși alte substanțe fitochimice, printre care geraniolul (care este parfumat în 

roșu) și linaloolul (care este aromă de lavandă) contribuie, de asemenea, la mirosul de 

balsam de lamaie. 

Balsamul de lămâie este bogat în flavonoide, care pot avea un efect antioxidant. Alte 

substanțe fitochimice din balsam de lămâie care pot provoca activitate antioxidantă includ 

acizii fenolici, terpenii, acidul rosmarinic și acizii cafeici. 

Micro-extracția în față solidă (HS-SPME), cuplată cu cromatografie de gaze - 

spectrometrie de masă (GC – MS) a fost utilizată pentru analiza chimică a Melissa 

officinalis (frunze) cultivate în Institutul Germplasm. Analiza HS-SPME a dus la 

identificarea a 22 de componente care constituie 99,1% din totalul constituenților volatili 

prezenți în frunze, în timp ce hidrodistilatul său a dus la identificarea a 24 de constituenți 

volatili care constituie 98,1% din materialul volatil. Compoziția chimică a SPME și a 

extractului hidrodistilat din frunze de M. officinalis au fost constituite în principal din 

monoterpenele oxigenate (78,5% și, respectiv, 57,8%) și hidrocarburi sesquiterpene 

(14,9%, respectiv 29,7%). Componentele majore identificate în extractul de HS-SPME au 

fost citronellal (31.1%), citronellol (18.3%), β-caryophyllene (12.0%), (E)-citral (11.9%), (Z)-

citral (9.6%), geraniol (3.6%), (Z)-β-ocimene (3.1%) și 1-octen-3-ol (2,0%), în timp ce uleiul 

esențial hidrodistilat era bogat în (Z)-citral (19.6%), β-caryophyllene (13.2%), (E)-citral 

(11.2%), citronellal (10.2%), germacrene-d (8.3%), δ-3-carene (5.0%), 6-methyl-5-hepten-

2-one (3.7%) și citronellyl acetate (3,7%). Analiza comparativă a constituenților volatili ai 

extractului de frunze de M. officinalis folosind HS-SPME și tehnici de hidrodistilare arată 

atât diferențe calitative, cât și cantitative. Studiul actual este primul raport care implică 

analiza rapidă a componentelor volatile ale M. officinalis de către HS-SPME. 

Tabelul 1. Compoziția uleiului esențial de Melissa officinalis. 

No. Compus RIa,b Suprafața vârfului % 

(HS-SPME) 

Suprafața vârfului % 

(HD) 

Metode de 

identificare 

1 β-Pinene 974 0.2 0.2 MS, RI 

2 Artemiseole 976 1.0 1.0 MS, RI 

3 1-Octen-3-ol 979 2.0 0.9 MS, RI 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878535213003134#tblfn1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878535213003134#tblfn2
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No. Compus RIa,b Suprafața vârfului % 

(HS-SPME) 

Suprafața vârfului % 

(HD) 

Metode de 

identificare 

4 3-Octanol 991 – 0.2 MS, RI 

5 6-Methyl-5-hepten-

2-one 

995 0.4 3.7 MS, RI 

6 δ-3-Carene 1011 – 5.0 MS, RI 

7 (Z)-β-Ocimene 1032 3.1 0.6 MS, RI, Std 

8 Linalool 1095 0.5 2.7 MS, RI 

9 Cis-rose oxide 1106 1.2 0.5 MS, RI 

10 Trans-rose oxide 1125 0.6 – MS, RI 

11 Cis-verbenol 1141 – 0.7 MS, RI 

12 Limonene oxide 1142 0.7 – MS, RI 

13 Citronellal 1148 31.1 10.2 MS, RI, Std 

14 Isopulegone 1149 0.3 – MS, RI 

15 Myrtenol 1195 – 2.8 MS, RI 

16 Citronellol 1225 18.3 – MS, RI, Std 

17 Geraniol 1252 3.6 1.9 MS, RI, Std 

18 (Z)-Citral 1316 9.6 19.6 MS, RI, Std 

19 Methyl geranate 1324 0.3 1.3 MS, RI 

20 (E)-Citral 1338 11.2 11.2 MS, RI, Std 

21 Citronellyl acetate 1352 0.1 3.7 MS, RI 

22 α-Copaene 1376 – 1.4 MS, RI 

23 Geranyl acetate 1379 – 2.2 MS, RI 

24 β-Caryophyllene 1417 12.0 13.2 MS, RI, Std 

25 α-Bergamotene 1434 0.4 – MS, RI, Std 

26 α-Humulene 1452 0.9 1.9 MS, RI, Std 

27 Germacrene-D 1484 1.4 8.3 MS, RI, Std 

29 α-Farnesene 1505 0.2 2.3 MS, RI, Std 

30 δ-Cadinene 1523 – 2.6 MS, RI 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878535213003134#tblfn1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878535213003134#tblfn2
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No. Compus RIa,b Suprafața vârfului % 

(HS-SPME) 

Suprafața vârfului % 

(HD) 

Metode de 

identificare 

 
Total (%) 

 
99.1 98.1  

RI, indice de retenție 

Tabelul 2. Compoziția in clase de compusi a uleiului esențial HS-SPME (HS) și 

hidrodistilat (HD) din frunzele de Melissa officinalis. 

No. Clasa de compusi Suprafața vârfului % (HS-SPME) Suprafața vârfului % (HD) 

1 Alcooli 2.0 1.1 

2 Cetone 0.4 3.7 

3 Hidrocarburi monoterpenice 3.3 5.8 

4 Monoterpenele oxigenate 78.5 57.8 

5 Hidrocarburi Sesquiterpene 14.9 29.7 

6 Total (%) 99.1 98.1 

 

 

Figura 2. Structurile componentelor 

majore ale uleiului esențial 

TOXICOCINETICA 

Absorbție, distribuție, metabolism și excreție 

Farmacocinetica acidului rosmarinic a fost studiată la șobolani și oameni și a arătat un 

profil similar la ambele specii (Nakazawa și Ohsawa, 1998; Baba și colab., 2004; Konishi 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878535213003134#tblfn1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878535213003134#tblfn2
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și Kobayashi, 2005; Wang et al., 2017; Noguchi-Shinohara et al., 2015). Datele obținute 

din studiile la șobolani arată că acidul rosmarinic după administrarea orală are o absorbție 

rapidă, dar limitată, fiind apoi metabolizat în mod extensiv și excretat prin urină și bilă. 

Acidul rosmarinic liber și metaboliții săi apar la plasmă, bilă și urină la scurt timp după 

aplicare Nivelurile plasmatice maxime apar la 30–60 min după administrare. Au fost 

identificați mai mulți metaboliți. Acidul rosmarinic absorbit este metabolizat în ficat și 

plasmă prin metilare și conjugare cu acid glucuronic și sulfat. După hidroliza legăturii 

esterice, acidul cafeic rezultat este parțial metilat în acid ferulic și acid izo-ferulic. Derivații 

acidului cinamic sunt conjugați cu esteri glucuronici și sulfați și excretați prin bilă și urină. 

Acidul m-coumaric și acidul m-hidroxifenilpropionic împreună cu formele lor conjugate apar 

cu întârziere în plasmă. Ambii compuși sunt excretați în principal prin rinichi. Întârzierea 

sugerează că p-deshidroxilarea și reducerea dublei legături a acidului cafeic sunt 

efectuate de bacteriile intestinale din părțile distale ale intestinului. 

Acidul cafeic, acidul ferulic și acidul m și p-coumaric au fost, de asemenea, detectate în 

extractul de frunze de M. officinalis L.. Comportamentul farmacocinetic al acestor derivați 

ai acidului cinamic urmează aceeași schemă cu cea a compușilor, formați prin 

metabolismul acidului rosmarinic din organism. Acidul clorogenic a fost detectat și în 

extractul de frunze de M. officinalis L. în cantități mici. Compusul este format din acid 

cafeic conjugat cu acid chinic la diferite site-uri ale grupărilor sale hidroxil. 

Biodisponibilitatea derivaților de acid clorogenic este limitată. Deși un anumit metabolism 

apare în stomac și în intestinul subțire, majoritatea are loc în intestin de către microflora 

intestinală. Acidul cafeic rezultat din hidroliza acidului clorogenic este absorbit și 

metabolizat prin metilare, glucuronidare, sulfare și reducere așa cum s-a descris mai sus 

(Azuma și colab., 2000; Farell și colab., 2011). 

Cu excepția acidului rosmarinic și a altor derivați ai acidului hidroxicinnamic, fracțiunea 

fenolică din extractul de frunze de M. officinalis L. nu a fost caracterizată. Literatura citată 

indică prezența derivaților acidului hidroxibenzoic și a flavonoidelor, cum ar fi luteolina și 

glicozidele de quercetină. O revizuire cuprinzătoare a ADME a flavonoidelor a fost 

publicată de D'Archivio și colab. (2007). Doar agliconii și câțiva derivați glicozilați (de 

exemplu quercetina) sunt absorbiți direct. Majoritatea glicozidelor sunt hidrolizate de 

glicozidoze, care apar în celulele mucoasei intestinale sau prin microflora intestinală. 

Aglyconele eliberate sunt absorbite și conjugate cu acid glucuronic sau sulfat, fie de către 

celulele peretelui intestinal, fie din ficat sau rinichi. De asemenea, este posibilă metilarea 

grupărilor hidroxilice sau oxidarea inelului aromatic prin CYP-450. Conjugatele hidrofile 
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sunt excretate prin bilă sau urină și pot fi găsite în mod obișnuit în excreții animalelor și 

oamenilor. 

Studiile ADME la speciile țintă nu au fost disponibile. Grupul de experti FEEDAP observă 

că enzimele implicate în căile de biotransformare ale acidului rosmarinic, acizilor 

hidroxicinnamici și flavonoidelor sunt prezente în toate speciile țintă (producătoare de 

alimente și nealimentare), cu excepția speciilor feline și a altor animale carnivore pure. , 

care au o capacitate redusă de glucuronare (Court and Greenblatt, 1997). 

TOXICITATE 

Materialele de testare utilizate în studiile de toxicitate sunt extracte apoase sau extracte 

etanolice apoase cu procente diferite de etanol în solvent, comparativ cu cel utilizat pentru 

extractul aplicat. Cu toate acestea, Comitetul consideră că aceste studii sunt relevante, 

deoarece se preconizează că cele două sisteme de solvent extrag un spectru similar de 

compuși care generează o compoziție calitativă comparabilă, deși pot apărea diferențe în 

compoziția cantitativă. 

Toxicitate la doza unica (acuta)  

În cadrul testului de toxicitate acută, a fost evaluată administrarea orală de 300 și 2000 mg 

/ kg de ulei esențial de Melissa officinalis. Toxicitatea subcronică a fost studiată cu o doză 

orală zilnică de 100 și 200 mg / kg pentru trei hemații. În zilele 0, 30, 60 și 90, probele de 

sânge colectate din sinusul retro-orbital al eyerat au fost utilizate pentru evaluarea 

biochimiei serice, a hematologiei și a histopatologiei pentru inima, plămâni, ficat, rinichi și 

splină. Rezultate: Studiul de toxicitate orală acută nu a evidențiat semne de toxicitate 

observabile. La șobolani, examinarea semnelor, a comportamentului animalelor și a 

modificărilor greutăților corporale și ale organelor nu a evidențiat anomalii în grupurile de 

testare în comparație cu controalele. Nu au existat variații semnificative în parametrii 

hematologici ai șobolanilor tratați cu ulei esențial de Melissa officinalis și cei netratați. Cu 

toate acestea, parametrii biochimici au arătat o scădere semnificativă a zahărului din 

sânge. Uleiul de masă Melissa officinalisessential (p <0,05) a crescut ureea serică 

sugerând modificări degenerative la rinichi. Concluzie: Putem concluziona că uleiul 

esențial Melissa officinalis este bine tolerat în terapiile pe termen scurt, dar poate avea 

efecte toxice pe termen lung asupra rinichiului. 

Toxicitate la doze repetate 

Toxicitate subcronica 
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Într-un studiu de 28 de zile la șobolan, nu s-au observat efecte adverse asupra 

parametrilor biochimici21 și a morfologiei hepatice atunci când un extract apos uscat de 

frunze de M. officinalis L. a fost administrat în apă cu o doză de 2.000 mg / kg pc pe zi 

(Bolkent și colab. ., 2005). 

Un extract in etanol/apa (20% etanol) de frunze de M. officinalis L. concentrat sub vid a 

fost administrat la sprague ‐ Dawley, bărbați și femei, la o doză de 600 sau 1.200 mg / kg 

greutate pe zi timp de 30 de zile (Hashemnia și colab. , 2017). Nu au fost date date 

compoziționale ale extrasului. Șobolanii ambelor grupuri de tratament au arătat o reducere 

semnificativă statistic a numărului de globule roșii și a concentrației de hemoglobină în ser. 

Lezarea ficatului a fost indicată printr-o creștere a concentrației ALT în ser. Concentrațiile 

de LDH au fost de asemenea crescute, cu toate acestea, diferența de control nu a fost 

semnificativă. Albumina și concentrațiile totale de proteine în ser au fost reduse 

semnificativ statistic în ceea ce privește controlul. Deteriorarea hepatică a fost indicată și 

prin modificări histopatologice care au inclus degenerarea hepatocitelor, congestionarea și 

dilatarea sinusoidelor, proliferarea canalelor biliare și infiltrarea celulelor mononucleare din 

jurul zonei portalului. Deteriorarea rinichilor a fost indicată de o concentrație serică 

crescută de creatinină în grupul cu doze mari și de o creștere dependentă de doză în 

degenerare și necroză tubulară, atrofie tubulară și glomerulară și congestie. Grupul 

FEEDAP a menționat că studiul arată clar un efect advers al unui extract apos de frunze 

etanolice M. officinalis L. asupra ficatului și rinichilor la șobolani. Deoarece ambele grupuri 

de tratament au fost afectate, nu se poate identifica niciun efect advers observat (NOAEL) 

din acest studiu. 

Într-un studiu oral administrat în doză repetată, de 90 de zile, în conformitate cu ghidul 

OECD 408, s-a administrat extract de vânt (conținând 15,4% acid rosmarinic) la șobolani 

Sprague ‐ Dawley (bărbați și femei), prin gavage la concentrații de 0, 422, 844 și 1,948 mg 

/ kg pc pe zi (corespunzând la 0, 65, 130 și 300 mg acid rosmarinic / kg pc pe zi) (Lasrado 

și colab., 2015). Nu s-au observat efecte adverse până la cea mai mare doză testată 

(1.948 mg / kg greutate pe zi). Din acest studiu, a fost identificat un NOAEL de 300 mg / 

kg pc pe zi pentru acid rosmarinic (doza maximă testată). 

Toxicitate cronica 

Treizeci șobolani Sprague-Dawley au fost repartizați în trei grupuri egale. Animalele din 

grupele A și B au primit 600 și respectiv 1200 mg / kg de extract de M. officinalis, timp de 

30 de zile. Șobolanilor din grupa C li s-a dat o soluție salină gavajată ca martor. Animalele 

au fost eutanasiate la sfârșitul experimentului și probele de sânge au fost colectate pentru 
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analize biochimice și hematologice. În plus, probe de țesut adecvate au fost colectate din 

rinichi, ficat, splină, inimă și plămân pentru examinarea microscopică ușoară. M. officinalis 

a determinat o creștere semnificativă a nivelului de alanin aminotransferază la șobolanii 

tratați. Deși creșterea concentrațiilor de creatină fosfokinază și lactat dehidrogenază a fost 

observată la lotul A și B, dar nu au existat diferențe semnificative. S-a observat o scădere 

semnificativă a concentrațiilor totale de proteină și albumină din serul de șobolani tratați 

comparativ cu grupul martor. Concentrațiile de creatinină au fost semnificativ mai mari în 

grupul B în comparație cu celelalte grupuri. Nu au existat diferențe semnificative între 

concentrațiile de colesterol, trigliceride și uree între toate grupele de șobolani. Principalele 

constatări histopatologice din ficat au inclus degenerarea hepatocitelor, congestia și 

dilatarea sinusoidelor, proliferarea canalelor biliare și infiltrarea celulelor mononucleare în 

jurul zonei portalului. Examenul histopatologic al rinichilor a arătat o degenerare tubulară și 

o necroză, atrofie tubulară și glomerulară și congestie. Aceste leziuni au fost mai 

proeminente la șobolanii tratați cu doză mare. Constatările sugerează că administrarea pe 

termen lung a extractului M. officinalis chiar și la doze mici induce leziuni hepatice și 

renale la șobolani. 

Genotoxicitate 

Rezultatele negative în testul Ames sunt raportate pentru o tinctură etanolică apoasă 70% 

de Melissa officinalis L., folium [ESCOP, 2003]. Nu s-au observat efecte genotoxice dintr-o 

tinctură de 20% (informații despre concentrație neregulată) într-un test de segregare 

somatică folosind tulpina diploidă Aspergillus nidulans D-30 [ESCOP, 2003]. În testele in 

vivo micronuclei și comet, șoarecii masculi CF-1 (5 animale per grup) au fost tratați oral cu 

soluții de etanol etanol 45%, 250 sau 500 mg / kg sau 100 mg / kg de extracte din părțile 

aeriene ale Melissa officinalis timp de 2 săptămâni, înainte de tratamentul cu doze saline 

sau metilmetansulfonat (MMS) prin injectare intraperitoneală (40 mg / kg corp). Șoarecii au 

fost uciși prin dislocare cervicală, la 24 de ore după tratament, pentru evaluarea a 1000 de 

eritrocite policromatice micronucleate (MNPCE) în măduva osoasă per șoarece. Proporția 

de PCE și NCE în 200 de eritrocite / animal a fost calculată pentru a detecta posibilele 

efecte citotoxice. Pentru determinarea prin COMET, probele de sânge periferic au fost 

colectate din vârfurile cozii de șoarece timp de 4 ore după tratamentul cu MMS. Pentru a 

evalua amploarea daunelor ADN, metoda de clasificare vizuală a lui Collins și colab. a fost 

aplicat. Nu s-a detectat nicio diferență statistic semnificativă în frecvența MNPCE sau în 

raportul dintre PCE și NCE, între controlul negativ și grupurile care au consumat extracte. 

La evaluarea antimutagenicității sa observat o scădere semnificativă a frecvenței MNPCE 

indusă de MMS numai la șoareci care au primit 500 mg / kg de extract etanolic. Pentru 
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extractul apos nu a existat o reducere semnificativă statistic a frecvenței MNPCE. Conform 

rezultatelor testului COMET, deteriorarea ADN-ului în ambii parametri (indicele și frecvența 

de deteriorare) după ingestia a 500 mg / kg de extract etanol și 100 mg / kg dintr-un extract 

apos în timpul tratamentului de 15 zile nu a prezentat diferențe semnificative statistic față 

de negativ Control. Analiza degradării ADN după tratamentul prealabil cu extractele 

etanolice și apoase nu a indicat o diminuare a deteriorării ADN induse de MMS [de 

Carvalho et al., 2011].  

Pentru amestecurile care conțin o fracțiune substanțială de substanțe care nu au fost 

identificate chimic, Comitetul științific EFSA recomandă ca mai întâi substanțele definite 

chimic să fie evaluate individual pentru potențialul lor genotoxicitate și, dacă acestea se 

dovedesc negative, numai atunci trebuie să fie potențial genotoxicitatea amestecului ca un 

întreg trebuie luat în considerare (Comitetul științific EFSA, 2019b). Prin urmare, se 

consideră mai întâi potențialul genotoxicitate al acidului rosmarinic. 

Studii de genotoxicitate cu acid rosmarinic 

Studiu in vitro 

Furtado și colab. (2009) a investigat efectele nocive ale ADN-ului acidului rosmarinic (100-

400 μg / ml) în fibroblastele pulmonare de hamster chinezesc (celule V79) în cultură. 

Compusul nu a indus întreruperi de micronuclei sau ADN-catenă investigate prin tehnica 

testului cometei. Cu toate acestea, studiul nu s-a extins la doza maximă indicată în Ghidul 

de testare al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) (TG) 487 și 

nu a fost furnizată nicio informație cu privire la rațiunea de selecție a celei mai mari 

concentrații testate. În consecință, Grupul FEEDAP a concluzionat că efectele genotoxice 

nu pot fi excluse la concentrații mai mari. 

Studii in vivo 

Mutagenitatea acidului rosmarinic a fost testată la șoarecii albini Swiss cercetați pentru 

apariția eritrocitelor periferice policromatice micronucleate (MNPCE). Grupuri de șase 

animale au primit fiecare doze de 50, 100 sau 200 mg / kg greutate corporală (bw) de acid 

rosmarinic dizolvat în apă prin gavage. Nu s-a demonstrat nicio expunere a țesutului țintă, 

deoarece frecvențele comparabile ale eritrocitelor policromatice (PCE) au fost raportate 

între controalele negative și animalele tratate; în plus, nu au fost date informații cu privire la 

semnele clinice de toxicitate care trebuie utilizate ca alternativă la frecvența PCE pentru a 

evalua expunerea sistemică. Cu toate acestea, Grupul a remarcat că cea mai mare 

concentrație testată este apropiată de doza letală 50 (LD50 561 mg / kg corp) raportată de 
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Petersen și Simmonds, 2003, și a considerat adecvate concentrațiile selectate în acest 

studiu pentru a asigura o expunere sistemică. Apariția MNPCEs a fost investigată la 48 și 

72 de ore după tratament. Ca control pozitiv au fost utilizate injecții intraperitoneale de 15 

mg / kg pc de doxorubicină. Acidul rosmarinic nu a indus MNPCE la nici o doză testată 

(Furtado și colab., 2008). 

De Oliveira și colab. (2012) au investigat posibilul efect al acidului rosmarinic printr-un test 

in vivo Comet în sângele periferic și creier în asociere cu un test de micronucleu în celulele 

măduvei osoase. Analiza a fost realizată în cadrul unui studiu menit să evalueze activitatea 

de protecție a acidului rosmarinic împotriva efectelor genotoxice ale etanolului. Nu au fost 

observate efecte genotoxice ale acidului rosmarinic în acest experiment. Cu toate acestea, 

a fost testată doar o concentrație de acid rosmarinic (100 mg / kg pc) și nu a fost raportată 

nicio dovadă de expunere a măduvei osoase. Grupul a remarcat că o indicație a expunerii 

sistemice ar putea fi dedusă de efectele de protecție ale acidului rosmarinic împotriva 

genotoxicității etanolului observate în țesutul creierului cu testul Comet. Grupul FEEDAP a 

concluzionat că studiul a dat rezultate negative, deși nu a putut fi evaluată o relație doză-

răspuns. 

Grupul FEEDAP consideră că prezența acidului rosmarinic în extract nu provoacă o 

preocupare pentru genotoxicitate. 

Studii de genotoxicitate cu extracte de Melissa officinalis L. 

Nu au fost prezentate studii de genotoxicitate cu amestecul supus evaluării. Prin urmare, 

Grupul FEEDAP a examinat informațiile despre genotoxicitatea extraselor M. officinalis L. 

din literatura de specialitate puse la dispoziție de către solicitant. Unele dintre materialele 

de testare din aceste studii sunt extracte apoase în loc de extracte etanolice apoase. Cu 

toate acestea, Grupul FEEDAP consideră aceste studii ca fiind relevante, deoarece se 

preconizează că cele două sisteme solvenți vor extrage un spectru similar de compuși dând 

naștere la o compoziție calitativă comparabilă, deși ar putea apărea diferențe în compoziția 

cantitativă. 

Studii in vitro 

Rezultate negative la testul Ames (Salmonella Typhimurium TA98 și TA100 cu sau fără 

activare metabolică) sunt raportate pentru o tinctură etanolică apoasă de 70% din M. 

officinalis L., folium. (referință secundară în ESCOP, 2003). Întrucât articolul testat (descris 

ca o tinctură) este diferit de aditivul supus evaluării și numai un număr limitat de tulpini au 
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fost testate, Comitetul FEEDAP consideră că rezultatele acestui studiu sunt de relevanță 

limitată. 

Mutagenitatea unui extract apos de M. officinalis L. (partea vegetală și conținutul de acid 

rosmarinic nespecificat) a fost testată în S. Typhimurium folosind kitul de test Ames MPFTM 

98/100, o versiune modificată de microplacă lichidă colorimetrică a testului tradițional Ames 

( Abudayyak et al., 2015). Mutagenitatea a fost observată la tulpinile TA98 fără S9 și TA100 

cu și fără S9. Pentru extractele din metanol și cloroform, nu a fost observată nicio 

mutagenitate. Autorii studiului au sugerat că prezența compușilor fenolici în M. officinalis L., 

în special derivații acidului cafeic, ar putea fi corelată cu genotoxicitatea sa aparentă. 

Panoul FEEDAP nu respectă această ipoteză, deoarece acidul cafeic nu s-a dovedit a fi 

mutagen în S. Typhimurium, spre deosebire de quercetină, precum și unele flavonoide 

înrudite, care induc mutații de schimbare de cadru în tulpina TA98. 

Alves și colab. (2009) a investigat un extract apos liofilizat de frunze de M. officinalis L. într-

un set de teste de genotoxicitate bacteriană (test de inducție lizogenă în E. coli, SOS-

cromotest) și analize de mutageneză (test de mutageneză triptofană în E. coli, mutageneza 

lactozei test și Salmonella mutagenesis test). Extractul a reprezentat 11% din materialul 

original al frunzelor și o analiză calitativă realizată de HPLC a indicat prezența acidului 

cafeic și a derivaților flavonolului. Extractul a fost genotoxic și mutagen în toate sistemele 

de testare. Efectele mutagene și genotoxice ar putea fi reduse în prezența antioxidanților, 

sugerând că speciile reactive de oxigen sunt implicate în efectele dăunătoare ale ADN-ului. 

Kamdem și colab. (2013) au investigat activitatea antioxidantă, genotoxicitatea și 

citotoxicitatea unui extract de praf de frunze de M. officinalis L. în etanol de 70%. Autorii au 

prezentat o analiză a compoziției fenolice a extractului, care a arătat prezența derivaților 

acidului cinamic și benzoic și a mai multor flavonoide, dintre care quercetina și glicozidele 

sale au fost cele mai abundente. Testul in vitro Comet a fost aplicat în leucocitele periferice 

umane incubate timp de 3 ore în absența sau prezența unui extract etanolic de M. 

officinalis, la diferite concentrații (10, 50, 100 și 150 μg / mL). Deteriorarea ADN-ului nu a 

fost observată la nicio concentrare testată. Nu a fost observată citotoxicitate la concentrația 

maximă (viabilitate aproape 100%). Grupul FEEDAP a concluzionat că efectele genotoxice 

nu pot fi excluse la concentrații mai mari. 

Studiu in vivo 

Într-un studiu realizat de de Carvalho et al. (2011), extracte etanolice (500 mg / kg pc) și 

apoase (100 mg / kg corp) de frunze de M. officinalis au fost administrate zilnic la șoareci 

prin gavaj pe o perioadă de 15 zile. Pentru a evalua efectele genotoxice ale extractelor, a 
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fost efectuat un test de micronucleu în celulele măduvei osoase, conform unui protocol al 

Programului Gene-Tox al Agenției pentru Protecția Mediului din SUA, în combinație cu 

testul Comet în sângele periferic efectuat conform protocolului standard de Singh și colab. 

(1988). Nu a fost raportată citotoxicitate cu testul Comet, precum și nicio dovadă a 

expunerii măduvei osoase. În plus, nu au fost furnizate informații cu privire la semnele 

clinice de toxicitate care trebuie utilizate ca alternativă pentru evaluarea expunerii 

sistemice. Nu a fost observată nicio creștere a daunelor ADN la animalele tratate, 

comparativ cu controalele negative din ambele teste. Grupul FEEDAP a considerat aceste 

rezultate neconcludente, deoarece nu a fost prezentată nicio dovadă a expunerii țesuturilor 

țintă. În plus, Grupul FEEDAP a menționat că studiul a prezentat unele limitări, cum ar fi: i) 

numărul scăzut de celule analizate în măduva osoasă (1.000 în loc de 2.000 per animal, 

așa cum a solicitat CT 474 (1997) al OCDE în vigoare atunci când a fost efectuat un studiu; 

ii) nicio informație raportată cu privire la numărul de celule analizate în testul Comet; iii) au 

fost testate doar o concentrație fiecare din etanol și extracte apoase de frunze de M. 

officinalis L. 

În general, Comitetul FEEDAP observă că efectele pozitive au fost obținute cu extracte 

apoase și apoase / etanolice de frunze de M. officinalis L. în sistemele bacteriene, dar nu și 

în sistemele de mamifere. Astfel de efecte au fost frecvent observate cu extracte de plante 

și asociate mai ales cu prezența flavonoidelor, în special a quercetinei. Prezența acestor 

compuși în extractul de frunze de M. officinalis L. a fost raportată în mod constant în 

literatura de specialitate (Secțiunea 3.2.2), dar nu a fost confirmată analitic în aditivul supus 

evaluării și în extractele utilizate ca elemente de testare la testarea genotoxicității ( cu 

excepția studiului de Kamdem și colab., 2013). 

Concluzii privind genotoxicitatea 

Rezultatele contradictorii au fost obținute la bacterii atunci când a fost evaluată capacitatea 

extractelor de a induce mutații genice. Datele transmise nu îndeplinesc cerințele pentru 

testarea in vitro a genotoxicității la celulele de mamifer. 

În consecință, Grupul FEEDAP nu poate concluziona asupra genotoxicității aditivului supus 

evaluării. 

Carcinogenitatea, toxicitatea pentru reproducere sau dezvoltare 

Nu sunt disponibile informații privind carcinogenitatea, toxicitatea pentru reproducere sau 

dezvoltare. 
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Iritarea pielii 

Compoziția unui produs centrifugat obținut din frunzele și tulpinile proaspete de Melissa 

officinalis și iritarea pielii în epiderma umană reconstituită (model Episkin) au fost 

investigate în comparație cu extractul EtOH-H (2) O (1: 1) obținut prin Soxhlet din planta 

uscată. Două noi triterpene sulfatate (1 și 2) și doi derivați de ioni au fost izolate pentru 

prima dată de Melissa officinalis împreună cu acizii cafeice și rosmarinici. Structurile 

compușilor 1 și 2 s-au stabilit prin analiza datelor lor spectroscopice. Atât materialul 

centrifugat, cât și constituenții principali ai acestuia nici nu au afectat viabilitatea celulară, 

nici nu au determinat eliberarea de mediatori proinflamatori sau scăderea rezistenței 

electrice trans-epiteliale (TEER) în epiderma umană reconstituită. 

Studii recente privind toxicitatea si eficacitatea componentilor 

Au foste efectuate studii asupra efectelor virucidale si antivirale ale extractelor de Melissa 

officinalis L. (M1, M3, M3 si M4) fata de Herpes simplex virus tip 1 (HSV-1). Efectul 

virucidal a fost inregistrat in decurs de 3 si 6 ore de tratament folosind M4 administrat in 

MTC. Extractele ramase inactiveaza virusul la 12-a si 24-a ora. Nu au fost demonstrate 

valori semnificative de inhibare a activitatii M1, M2, si M3 pe acelasi virus in vitro sau in 

vivo. Prezenta acizilor cafeic, rosmarinic si ferulic a fost demonstrata prin cromatografie in 

strat subtire. Rolul lor in activitatea antivirala a M. officinalis L. este discutat. 

[Dimitrova Z, Dimov B, Manolova N, Pancheva S, Ilieva D, Shishkov S. Antiherpes effect 

of Melissa officinalis L. extracts. Acta Microbiol Bulg. 1993;29:65-72. 

Cateva substante chimice naturale sau sintetice au fost indicate ca potential disruptori 

tiroidieni. Dezvoltarea verificarilor in vitro a fost recomandata pentru evaluarea 

cuprinzatoare a activitatii de disruptie tiroidiana a substantei sau a intregului amestec 

complex. In acest studiu, 12 substante suspectat ca actionand ca disruptori tiroidieni au 

fost testate in privinta abilitatii lor de a  productia cAMP TSH-stimulata in vitro. Acele 

substante care produc in inhibare au fost dupa aceea studiate in scopul stabilirii nivelului la 

care ele interfera cu acest pas al functiei celulelor tiroidiene. Folosind celule ovariene de 

hamster chinezesc (CHO) transfectate cu receptor TSH uman recombinant, a fost produsa 

o inhibare dependenta de doza a activitatii TSH-stimulat adenilat ciclazei produsa de 1,1-

bis-(4-chlorphenyl)-2,2,2-trichloroethan (DDT), Aroclor 1254 si Melissa Officinalis. Toate 

cele trei substante au inhibat si productia de cAMP stimulata de anticopul receptor TSH. 

Melissa Officinalis a produs o inhibare semnificativa a legarii TSH binding de receptorul 

sau si legarea anticorpului de TSH, in timp ce nu s-au produs modificari semnificative 

datorate Aroclor 1254 sau DDT in aceste verificari. Aceste date sugereaza ca principiile 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&term=%22Dimitrova+Z%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&term=%22Dimov+B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&term=%22Manolova+N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&term=%22Pancheva+S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&term=%22Ilieva+D%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&term=%22Shishkov+S%22%5BAuthor%5D
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continute in Melissa Officinalis ar putea bloca legarea TSH-ului de receptorul sau 

actionand atat asupra hormonului cat si a insusi receptorului, in timp ce DDT si Aroclor 

1254 afecteaza productia de cAMP in special in etapa post-receptor. In concluzie, a fost 

dezvoltat un set de incercari in vitro care permit investigarea efectului disruptorilor tiroidieni 

asupra activarii TSH-mediata a cascadei cAMP.  Aceste verificari ar putea fi utile pentru 

identificarea mecanismului de actiune a disruptorilor tiroidieni, care sa sustina studiile pe 

animale si monitorizarea epidemiologica. 

[Santini F, Vitti P, Ceccarini G, Mammoli C, Rosellini V, Pelosini C, Marsili A, Tonacchera 

M, Agretti P, Santoni T, Chiovato L, Pinchera A. In vitro assay of thyroid disruptors 

affecting TSH-stimulated adenylate cyclase activity.J Endocrinol Invest. 2003 

Oct;26(10):948-9.] 

Sensibilizarea experimentala a cobailor cu 9 medicamente antivirale aflate inca in testare 

a relevat o capacitate de sensibilizare foarte scazuta a acestora in comparatie cu 

tromantadina. Intr-o investigatie anterioara, tromantadina a fost demonstrata ca fiind n 

sensibilizator moderat. In timp ce ethoxyuridina, bromovinyl deoxyuridina si phosphono 

formiatul nu au indus raspunsuri la animale, aciclovirul, vidarabina, idoxuridina, 

trifluorothymidina, proclu si un extract de lemon balm (Melissa officinalis) a indus doar 

reactii slabe la cobai. Astfel, aceste medicamente au un potential de sensibilizare foarte 

scazut in comparatie cu tromantadina. Rezultatele au o concordanta buna cu numarul 

scazut de cazuri clinice. Reactiile alergice la idoxuridine care pot avea loc ocazional, pot fi 

preintampinate printr-un tratament eficient cu aciclovir sau vidarabina deoarece nu exista 

reactivitati incrucisate.  

[Hausen BM, Schulze R. Comparative studies of the sensitizing capacity of drugs used in 

herpes simplex. Derm Beruf Umwelt. 1986 Nov-Dec;34(6):163-70.] 

Insomnia ar trebui tratata mai intai fara utilizarea medicamentelor; acest fapt a implicat in 

mod traditional utilizarea remediilor herbale. Aproximativ 20 plante sunt aprobate in Franta 

in productia de medicatii “folosite traditional” pentru perturbarile minore de somn. Virtual, 

nu se stie nimic despre eficacitatea lor si pericolele potentiale. Cele mai multe din aceste 

plante sunt suspectate de toxicitate si astfel ca trebuie evitate, in special din punct de 

vedere al eficacitatii nedovedite. Floarea de tei, vervaina, melisa si florile de portocal nu si-

au demonstrat eficacitatea, insa  sunt sigure, deci pot fi utilizate. Similar, nu exista baze 

stiintifice pentru respingerea preparatelor  de padicel si floarea-pasiunii. Datele disponibile 

sgereaza ca extractele de valeriana au un impact modest asupra  calitatii somnului 

subiectiv; ele sunt totusi mult mai eficiente decat un placebo. Produsele pe baza de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&term=%22Santini+F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&term=%22Vitti+P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&term=%22Ceccarini+G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&term=%22Mammoli+C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&term=%22Rosellini+V%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&term=%22Pelosini+C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&term=%22Marsili+A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&term=%22Tonacchera+M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&term=%22Tonacchera+M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&term=%22Agretti+P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&term=%22Santoni+T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&term=%22Chiovato+L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&term=%22Pinchera+A%22%5BAuthor%5D
../../entrez/query.fcgi%3fcmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=14759064
../../entrez/query.fcgi%3fcmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=14759064
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Hausen+BM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Schulze+R%22%5BAuthor%5D
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valeriana care nu contin valepotriati nu prezinta aparent efecte adverse.  Cel mai bine este 

sa se evite extractele alcoolice cu titru mare si radacina pulbere de valeriana, asi sa se 

selecteze extracte apoase si preparate cu titru hidroalcoolic scazut.  

[No authors listed. Management of insomnia: a place for traditional herbal remedies. 

Prescrire Int. 2005 Jun;14(77):104-7.] 

Medicina traditionala din Nord-Vestul Turciei (provincia Sakarya) a fost studiata timp de 2 

luni intr-un studiu de teren prin intervievarea informantilor locali din cateva orase. Speciile 

de plante folosite pentru tratarea infectiilor au fost testate in privinta activitatii lor 

antimicrobiene. Informatia a fost colectata de la 46 specii de plante din 30 familii si pentru 

5 specii de animale. 24 dintre plante erau cultivate. Cele mai folosite familii au fost: 

Asteraceae, Cucurbitaceae, Lamiaceae si Rosaceae si cele mai multe plante folosite au 

fost Artemisia absinthium, Equisetum telmateia, Lavandula stoechas, Melissa officinalis, 

Tussilago farfara si Urtica dioica. A fost obtinut un total de 139 utilizari medicinale. Plantele 

sunt folosite in special pentru bolile infectioase (18%), pentru afectarile neurologice si 

psihologice (13.7%), afectiuni cardiovasculare (13%), afectiuni ale pielii (12.2%) si 

afectiuni respiratorii (10.1%). Extractele au fost testate in vitro in privinta activitatii  

antimicrobiene contra Staphylococcus aureus ATCC 65538, Staphylococcus epidermidis 

ATCC 12228, Escherichia coli ATCC 8739, Klebsiella pneumonia ATCC 4352, 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 1539, Salmonella typhi, Shigella flexneri, Proteus 

mirabilis si Candida albicans ATCC 10231, folosind tehnica dilutiei in microbulion in 

conformitate cu National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Aceasta 

cercetare a aratat ca extractele in eter de petrol de Arum maculatum, Datura stramonium, 

Geranium asphodeloides si Equisetum telmateia au avut valori MIC de 39.1 microg/ml, 

78.1 microg/ml, 78.1 microg/ml si respectiv 39.1 microg/ml, contra Staphylococcus 

epidermidis. Extractul in eter de petrol de Datura stramonium a avut o valoare MIC de 39.1 

microg/ml contra Escherichia coli si extractul etanolic de Trachystemon orientalis a avut o 

valoare MIC de 39.1 microg/ml contra Escherichia coli. Activitatea antimicrobiana a Arum 

maculatum, Equisetum telmateia, Geranium asphodeloides, Plantago intermedia, Senecio 

vulgaris si Trachystemon orientalis a fost raportata pentru prima data in acest studiu. 

[Uzun E, Sariyar G, Adsersen A, Karakoc B, Otuk G, Oktayoglu E, Pirildar S. Traditional 

medicine in Sakarya province (Turkey) and antimicrobial activities of selected species. J 

Ethnopharmacol. 2004 Dec;95(2-3):287-96.] 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Uzun+E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Sariyar+G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Adsersen+A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Karakoc+B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Otuk+G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Oktayoglu+E%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Pirildar+S%22%5BAuthor%5D
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EVALUAREA SIGURANTEI 

Siguranța pentru consumator 

Panoul FEEDAP recunoaște că extractele etanolice apoase și apoase din frunzele M.of fi 

cinalis L., inclusiv infuziile de ceai din plante, sunt utilizate pe scară largă ca aliment, făină 

alimentară și produse medicinale tradiționale pe bază de plante (Burdock, 2010; EMA, 

2013a, b; PhEur, 2017). 

Studiile ADME arată că acidul rosmarinic și alți acizi hidroxicinnamici prezenți în fracțiunea 

organică a aditivului sunt ușor metabolizați și excretați și nu se așteaptă să se acumuleze 

în țesuturile și produsele animale. De asemenea, se așteaptă ca orice flavonoizi să fie 

metabolizați în mod inadecvat și să nu se acumuleze. 

Efect critic: sensibilizare 

Rezumaturile RIFM (dupa al-44-lea amendament al Standerdelor IFRA) 

Valorile CE3 

medii evaluate 

dupa LLNA 

(μg/cm2) (fara 

studii) 

Clasificarea 

potentei 

(pe baza 

datelor la 

animale2 

Date la om WoE 

NESIL3 

(μg/cm2) 

NOEL-

HRIPT 

(inductie) 

(μg/cm2) 

NOEL-HMT 

(inductie) 

(μg/cm2) 

LOEL 

(inductie) 

(μg/cm2) 

4500[1]5 Slab 14704 ND ND 1400 

Toate datele din acest tabel sunt disponibile de la RIFM si sunt listate in Baza de date 

RIFM 

NOEL= Nivelul la care nu se observa niciun efect; HRIPT + testul plature cu provocare 

repetata la om; HMT= Testul de maximizare la om 

LOEL = nivelul cel mai scazut la care se observa efecte; ND – indisponibil 

1Datele derivate de la HRIPT sau sau HMT 

2Pe baza datelor din experimentele pe animale in care s-a folosit clasificarea definita in 

ECETOC; Technical Report no. 87, 2003 

3WoE NESIL limitat la doua cifre semnificative 
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4MT-NOEL= nivelul maxim testat la care nu exista efect. Nu a fost observata sensibilizare in 

studiile predictive la om. Dozele raportate reflecta cea mai mare concentratie testata, nu 

neaparat cea mai mare valoarea NOEL care a putut fi atinsa 

5CE3 valoarea de la LLNA, nu media 

Rationament REXPAN/Concluzie 

Grupal de experti ROFM a revizuit datele de efect critic pentru uleiul de melisa (roinita), si 

potrivit fortei probante a dovezilor (WoE-weight of evidence) a stabilit valoarea NESIL (No 

Expected Sensitization Induction Level ca fiind 1400 mg/cm2. Au fost recomandate limite 

pentru 11 categorii diferite de produse care sunt nivelele acceptabile  de utilizare pentru 

uleiul de melisa (roinita) din diverse categorii de produse. Acestea au fost derivate ca 

urmare a solicitarii de abridare a evaluarii cantitative a riscului pentru ingredientele de 

parfumare, ce sunt detaliate in Doarul Tehnic al Grupului de Experti QRA din 2 iunie 2006. 

Concluzii 

Datele de toxicitate și genotoxicitate ale componentelor identificate ale extractului nu ridică 

îngrijorare. Cu toate acestea, analiza extrasului este incompletă. În absența unor date 

adecvate cu privire la compoziție și având în vedere testarea incompletă a genotoxicității, 

Grupul FEEDAP nu este în măsură să concluzioneze asupra siguranței aditivului pentru 

speciile țintă și pentru consumator. 
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10. INFORMATII CU PRIVIRE LA PRODUSUL COSMETIC  

Includerea oricăror informaţii suplimentare care nu sunt cuprinse la alte poziţii din 

partea A a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, dar care sunt considerate 

relevante pentru a realiza evaluarea siguranţei produsului. 

Această secţiune din raportul privind siguranţa produsului cosmetic conţine alte informaţii 

relevante, fie referitoare la produs sau la formulări similare, de exemplu studii existente 

realizate pe voluntari umani, fie referitoare la substanţe specifice, cum ar fi concluziile 

confirmate şi dovedite temeinic ale evaluărilor riscurilor, realizate în alte domenii relevante. 

Această secţiune ar putea fi utilizată pentru a face referire la informaţiile privind 

substanţele sau amestecurile utilizate şi în alte tipuri de produse, cum ar fi alimentele şi 

produsele farmaceutice. 

 

 

A fost efectuat un test pentru verificarea compatibilitatii produsului cosmetic « APA DE 

ROINITA (MELISSA OFFICINALIS) » prin aplicare dermala  unica in conditii neocluzive 

(patch-test), in conditii experimentale exagerate, la 10 subiecti cu varsta cuprinsa intre 18 

si 65 ani. Rezultatele studiului nu au evidentiat reactii adverse de tip iritativ sau inflamatorii 

la subiectii testati. Protocolul si rezultatele studiului insotesc prezentul raport. 

 

. 
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2. PRINCIPUL METODEI 

Metoda consta in aplicarea ocluziva a produsului cu ajutorul patch-ului (de obicei Camera 

Finn- plasturi de aluminiu cu volumul de 20 microlitri sau alt tip de plasture care asigura 

conditii de testare similare) pe pielea spatelui sau a antebratului a 10 de subiecti umani. 

Activitatea iritativa a produsului este evaluata clinic: 

- la 30 de minute (T1) dupa aplicare ( potential iritativ imediat) 

- la 48 de ore (T2) (potential iritativ) 

prin observarea eritemului indus de catre produs. 

Produsele sunt clasificate cu ajutorul unei scale de iritabilitate care porneste de la valoarea 

“ne-iritant” si se sfarsteste cu valoare “foarte iritant”, in functie de severitatea reactiilor de 

iritare observate, precum si in functie de frecventa de aparitie la diferiti subiecti. 

 

3. SELECTIA SUBIECTILOR 

 

3.1. Criterii de admitere si inrolare a subiectilor 

 

Procedurile de inrolare si acceptare a subiectilor ce urmeaza a fi supusi testului, sunt 

descrise in scopul de a li se asigura toate informatiile despre studiu si de a fi avertizati 

asupra posibilelor riscuri sau consecinte ce rezulta in urma participarii lor la test. 

Fiecare subiect va citi si va semna asentimentul sau la protocolul descris mai jos. Acest 

protocol va fi prezentat de catre evaluator, inainte de participarea la testul propriu-zis. 
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Selectia a fost efectuata in concordanta cu criteriile prezentate mai jos: 

 

3.b. Criterii de includere 

 

- Rasa : caucaziana 

- Varsta : adulti cu varsta cuprinsa intre 18 si 65 de ani; numarul subicetilor 

mai varsnici de 55 de ani trebuie sa nu depaseasca 10% din totalul 

lotului. 

- Sex : barbati sau femei 

- Starea de sanatate : fara patologie in perioada imediat premergatoare 

studiului cat si in timpul acestuia; 

- Cel putin absolvent de studii medii 

- Usor de contactat 

 

3.c. Criterii de excludere 

 

- Persoane care nu pot fi incluse deoarece nu respecta criteriile de la 

punctul 3.b. 

- Subiectii care au participat la teste epicutanate in ultimele patru 

saptamani sau la testari de sensibilizare in ultimele sase luni; 

- Subiectii care urmeaza tratament farmaceutic sistemic sau local, care 

poate influenta testul (ex. antihistaminice, cortizon, etc) 

- Femei insarcinate sau care alapteaza 

- Persoane care au prezentat chiar si temporar boli cutanate cronice 

- Subiecti care sunt expusi de obicei sau care au fost expusi recent la 

radiatii UV; 

- Persoane care au demonstrat ca prezinta intoleranta la medicamente, 

produse cosmetice, nichel. 

 

3.d. Intreruperea studiului 

 

Studiul poate fi intrerupt intr-una din urmatoarele situatii : 

- indisponibilitatea subiectului; 

- libera alegere a subiectului de a nu mai participa la studiu 

- motive care nu sunt de natura clinica 

- motive de natura clinica care nu au legatura cu studiul (ex. imbolnavire, 

interventie chirurgicala; etc) 

- motive de natura clinica legate de studiu (iritare puternice sau reactii 

alergice) 

 

Toate evenimentele legate de intreruperea studiului vor fi trecute in raportul final. 

 

3.e. Restrictii 

 

Se impun urmatoarele restrictii asupra subiectilor in perioada testarilor: 
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- sa nu foloseasca produse sau detergenti pe aria de testat 

- sa nu umezeasca stripul (plasturele) 

- sa nu practice sport 

- sa nu se expuna la radiatii UV; 

4. MODUL DE LUCRU 

 

Produsele sunt introduse in plasture (cu diamterul de 8 mm, 50 mm2 suprafata, si volum 

de 20 microlitri). 

Plasturele este introdus in strip (ce poate fi Scanpor sau orice alt inlocuitor – 2 x 5 plasturi 

pentru un strip) pe o suprafata de piele de 60 cm2> 

Produsul de testat este introdus direct in plasture . Se aplica doi plasturi continand acelasi 

produs. 

Pentru pudre, pentru produsele cu matrice sub forma de petrolatum, sau geluri cu 

compozitie de parfumare sau produsele cu baza inerta de emulgator se foloseste acest 

tipul Scanpor, insa pentru produsele fluide se foloseste un disc de hartie absorbanta 

saturata care se introduce in plasture. 

Produsele cosmetice care contin surfactanti sunt testate in dilutie, efectuata astfel incat 

concentratia de substanta activa sa fie de 7%. 

Pentru produsele care nu sunt de natura cosmetica (ex. detergenti de suprafata si pentru 

obiecte) acestea se testeaza in dilutie, cu o concentratie de substanta activa de 1%, cu 

exceptie in cazul in care producatorul indica in instructiunile lui de folosire o alta 

concentratie. 

Aplicarea plasturelui (sau a Camerei Finn) este efectuata la cateva minute dupa imbibare 

pentru a evita evaporarea sau uscarea produsului. 

Celulele (camerele) sunt aplicate se spate sau pe antebratul fiecarui subiect, pe piele 

sanatoasa, curatata in prealabil de sebum. 

Dupa aplicarea plasturelui si respectiv a stripului, se apasa usor asa incat sa iasa aerul si 

aderenta sa fie perrfecta. 

Peste intregul camp se mai aplica un plasture (de obicei Micropore sau un alt plasture cu 

proprietati similare) care sa asigure u buna aderare a sistemului. 

 

4.a. Puncte de normalizare si control 

 

Concomitent cu cele prezentate mai sus, se aplica si un plasture gol in acelasi mod si 

conditii cu plasturii continand substanta de testat. 

Un alt plasture continand ulei de vaselina sau apa distilata va fi aplicat concomitent si in 

aceleasi conditii in situatia in care produsul se testeaza in dilutie cu matricea respectiva. 

In cazul in care apare o reactie iritativa la nivelul plasturilor situati in aria de control 

(plasture gol sau matrice), aceasta insemana ca subiectuil este alergic sau sensibil la 

matrice sau ca el nu este sanatos. In acest caz, subiectul este indepartat din studiu si este 

inlocuit cu altul. 

 

4.b. Inregistrarea rezultatelor 

 

La 30 de minute dupa aplicare (T1), jumatate din  stripuri sunt indepartate si se evalueaza 

Potentialul Iritativ Imediat (PII); 
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4.c. Metoda de strangere a datelor 

 

Dupa tipul afectat aplicarii, aria de testat este marcata si stripul este inlaturat. 

Aria de aparitie a reactiilor pe piele se controleaza imediat. 

Reziduurile de produs de pe piele sunt eliminate cu un tampon de vata. Rezultatele sunt 

inregistrate la 30 de minute dupa indepartarea stripului, in scopul de a permite inrosirii 

cauzate de strip sa dispara de pe piele. 

Produsele care cauzeaza iritatii sunt identificate cu ajutorul unei folii transparente pe care 

se reproduc pozitiile plasturilor din aria de testat.  

O inrosire evidenta dupa 30 de minute este considerata ca fiind un semn de iritatie 

cauzata de catre produs; 

 

 

Exista 6 tipuri de reactie: 

 

- -             fara eritem 

- + / -        eritem omogen slab si neclar sau piele “de matase” 

- +            eritem, omogen neclar 

- ++          eritem, evident, de rosu stralucitor, contur bine definit 

- +++        eritem si vezicule, vezicule foliculare si pustule 

- ++++      necroza 

 

Se mai face o verificare la 24 de ore dupa indepartarea plasturelui (T3) 

O inrosire persistenta este considerata ca fiind reactie alergica subiectiva la una din 

componentele produsului sau o iritatie prelungita. 

 

5. INTERPRETAREA DATELOR 

 

Potentialul Iritativ Imediat (PII) si Potentialul Iritativ sunt evaluate separat. 

 

Potentialul Iritativ a produsului este evaluat luand in considerare urmatoarele : 

 

- numarul de reactii pe care le cauzeaza produsul din numarul total de subiecti la timpul 

(T2); 

- severitatea reactiilor iritative observate, si in in mod special: 

- eritem omogen slab si neclar sau piele “de matase”;daca dispare dupa 24 de ore de 

la indepartarea produsului nu este luat in considerare la calculul final 

- eritem si vezicule, vezicule foliculare si pustule sau necroza; reactiile se socotesc 

dublu 

 

 

Potentialul iritativ final se calculeaza luand in considerare procentul de subiecti care 

prezinta fenomenele iritative de diferite grade conform descrierii anterioare la timpul T2 ( 

Tabelul 1) 



43 
 

SC DERMOTEST PAUNA SRL 

O inrosire persistenta sau o reactie detectata in timpul celei de-a doua citiri (T3) nu este 

luata in considerare la calculul final, insa este raportata separat ca fiind o reactie alergica 

subiectiva la componentele produsului sau ca un caz de ititabilitate prelungita. 

 

Tabelul 1 : VALORI DE IRITABILITATE (PII sau PI) 

 

PROCENT DE IRITATII IRITATIE 

   0 % ≤ 5 % Fara reactie  

> 5 % ≤ 10 % Minima 

> 10 % ≤ 30 % Moderata 

> 30 % ≤ 50 % Medie 

> 50 % ≤ 80 % Puternica 

> 80 % ≤ 100 % Maxima 

 

 

7. CONCLUZII 

La acest capitol s-au notat urmatoarele : 

- numarul de subiecti care au finalizat testul conform programarii initiale 

- rezultatele privind Potentialul Iritativ Imediat legat de inducerea reactiilor iritative asupra 

subiectilor dupa 30 de minute de aplicare ocluziva (T1) – sunt prezentate in anexa 

- rezultatele privind Potentialul Iritativ legat de inducerea reactiilor iritative asupra a 

subiectilor dupa 48 de ore de aplicare ocluziva (T2) sunt prezentate in anexa 

- alte fenomene raportate de subiecti –  

- reactiile observate la timpul (T3) de citire 

 

8. CONCLUZII 

In baza testarilor dermatologice efectuate conform metodologiei descrise anterior, se 

poate spuna ca  

 

Produsul  

 

APA DE ROINITA (MELISSA OFFICINALIS) 

Fabricat si comercializat de firma SC NATURAL ESSENTIAL SRL - Romania, cu formula 

calitativa si cantitativa declarata, conform fisei anexate, poata fi clasificat ca NEIRITANT in 

contact cu epiderma, pentru un lot de 10 de subiecti, selectati conform criteriilor descrise in 

protocolul de lucru 
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Lucrat,       

ALPM48486,  

eliberata de Ministerul Sanatatii- 

Directia Generala, Reforma, Programe de Sanatate si Acreditare 

 

Cercetator princ. I , spec. biologie Pauna Marin 
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FISA DE DATE A PROBEI SUPUSE EXPERTIZEI - 2/2019 

 

Denumirea comerciala : APA DE ROINITA (MELISSA OFFICINALIS) 

Cod de bare : <prototip> 

numarul de lot – -prototip 

data fabricatiei, -  

termen de valabilitate sau data expirarii – …. 

un cod numeric atribuit pe parcursul receptionarii probei, experimentului, furnizarii datelor 

catre beneficiar, arhivarea datelor si a contra-probei si re-evaluare in caz de litigiu 

0304NE02 

data la care a fost primit produsul pentru testat : 14.09.2020 

data pentru care contra-proba nu mai este valabila : 14.12.2020 

date legate de importator SC NATURAL ESSENTIAL - Romania 

conditia in care se prezinta proba prelevata :  

buna,      

satisfacatoare,    

nesatisfacatoare   

sigilata     

nesigilata:     

descrierea produsului :  

cantitate:  

forma fizica (stare de agregare): fluid aromat 

Formula calitativa si cantitativa (INCI) : conform specificatiei tehnice  

-      conform dosarului de produs  

- declarata pe eticheta    

Daca exista informatii suplimentare privind alte testari ale produsului, si daca s-au 

semnalat reactii adverse la anumiti utilizatori – nu exista 

 

Concluzii: In baza testarilor dermatologice efectuate, produsul APA DE ROINITA 

(MELISSA OFFICINALIS) este NEIRITANT pentru epiderma umana iar compozitia este 

conforma normativelor nationale existente.  

Se recomanda notificarea produsului APA DE ROINITA (MELISSA OFFICINALIS) si 

comercializarea acestuia pe piata romaneasca. 

 

 

Lucrat,         

Cercetator pr. I Pauna Marin  

ALP75143, eliberata de Ministerul Sanatatii-  
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6. REZULTATE 

Rezultatele vor cuprinse in urmatoarul raport de incercari (testari): 

- Denumirea produsului: APA DE ROINITA (MELISSA OFFICINALIS) 

- Concentratia in care a fost testat : nediluat  

 

POTENTIAL IRITATIV IMEDIAT (PII) 

(la 30 de minute dupa aplicarea produsului T1) 

Numar total de subiecti 10 

Cazuri de eritem omogen slab si neclar sau piele “de matase” 

Cazuri de eritem, omogen neclar 

Cazuri de eritem, evident, de rosu stralucitor, contur bine definit 

Cazuri de eritem si vezicule, vezicule foliculare si pustule 

Cazuri de necroza 

0 

0 

0 

0 

0 

Numar total de cazuri 0 

Procentaj de iritatii 0% 

 

POTENTIAL IRITATIV (PI) 

(la 48 de ore dupa aplicarea produsului T2) 

Numar total de subiecti 10 

Subiecti cu piele iritata 

A. Cazuri de eritem omogen slab si neclar sau piele “de matase” 0 

B. Cazuri de eritem omogen slab si neclar sau piele “de matase”     

     care persista dupa 24 de ore 

0 

C. Cazuri de eritem, omogen neclar 0 

D. Cazuri de eritem, evident, de rosu stralucitor, contur bine definit 0 

E. Cazuri de eritem si vezicule, vezicule foliculare si pustule 0 

F. Cazuri de necroza 0 

Numar total de cazuri de iritare (B + C + 2E + 2F) 0 

Procent de iritatii 0% 

Cazuri de iritare care persista dupa 24 de ore (C,D,E,F) 0 

Iritatii intarziate.cazuri de alergii raportate dupa 24 de ore 0 

 

 Procentaj de iritatii Rezultate 

PII 0% Fara reactie 

PI 0% Fara reactie 

 

Concluzii: In baza testarilor dermatologice efectuate, produsul APA DE ROINITA 

(MELISSA OFFICINALIS) este NEIRITANT pentru epiderma umana iar compozitia este 

conforma normativelor nationale existente.  

Se recomanda notificarea produsului APA DE ROINITA (MELISSA OFFICINALIS) si 

comercializarea acestuia pe piata romaneasca. 

Lucrat,         

Cercetator pr. I Pauna Marin 

ALP75143, eliberata de Ministerul Sanatatii-  

 



47 
 

SC DERMOTEST PAUNA SRL 

PARTEA B – Evaluarea sigurantei produsul cosmetic 

 

1. CONCLUZIA EVALUARII 

Evaluarea datelor disponibile referitoare la produs si informatiile asupra ingredientelor 

declarate de producator in documentatia inaintata indica un risc acceptabil capabil sa 

contrabalanseze beneficiile utilizarii de catre consumator.  

Studiul efectuat pentru identificarea potentialului iritativ imediat (PPI) nu a evidentiat efecte 

adverse la 10 subiecti voluntari sanatosi selectati conform criteriilor protocolului. 

Din documentele puse la dispozitie de catre solicitant, reiese ca produsul « APA DE 

ROINITA (MELISSA OFFICINALIS) » contine ingrediente avand un istoric indelungat de 

utilizare si care pana in prezent nu au fost luate incluse intr-un program de revizuire a 

sigurantei al Comisie Europene, generat de rapoarte cu privire la reactii adverse 

Produsul a fost  evaluat in conform Documentului Indrumator no. SCCS/1501/12 “The 

SCCP's Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Ingredients and their Safety 

Evaluation- 8th Revision adaoptat in plenara din 11 decembrie 2012. In calcului scenariilor 

de expunere s-au folosit si valori ale parametrilor din programul ConsExpo (recunoscut de 

comitetele stiintifice europene aplicabil la modelarea expunerii tuturor produselor destinate 

consumatorilor neprofesionisti).  

Marjele de siguranta calculate pentru ingredientii declarati de producator (MoS) sunt 

≥ 100, astfel incat exista un risc scazut de toxicitate sistemica pentru consumator. 

Firma SC NATURAL ESSENTIAL SRL -Romania, răspunde in calitate de producator si 

persoana responsabila cu plasarea pe piata - asupra respectarii prevederilor de la art.  3, 

8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, cu art. 19 alineatele (1), (2) si (5), precum si cu 

articolele 20, 21, 23 şi 24.din Regulamentul (CE) no. 1223/2009. Firma SC NATURAL 

ESSENTIAL SRL – Romania îşi asumă răspunderea pentru conţinutul documentaţiei 

prezentate, etichetei şi fişei tehnice care au stat la baza intocmirii prezentului raport. 

2. AVERTISMENTE SI INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE CARE FIGUREAZĂ PE 

ETICHETĂ 

Acest produs nu este comestibil 

Ingrediente cu potential alergen care trebuie mentionate in fisa cu date de 

securitate/ eticheta produsului (denumire INCI): nu este cazul 
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3. RAŢIONAMENT 

Prezenta concluzie se bazeaza pe profilul de siguranta al ingredientelor, rezultatele 

calculului expunerii consumatorului si valorile marjei de siguranta. 

 

4. CALIFICAREA EVALUATORULUI ŞI APROBAREA PĂRŢII B 

Numele şi adresa persoanei responsabile de evaluarea siguranţei. 

Cercetator principal grad I, biologie/citoxicologie Păuna MARIN 

Str. Ing. Giulini nr.2, sector 6 Bucuresti 

J40/5256/16.04.2003  

CUI 15373210 

 

 

 

Dovada calificării persoanei responsabile de evaluarea siguranţei. 

ALP75143 eliberata de Ministerul Sanatatii 

Acest raport s fost elaborat pe baza informatiilor furnizate de SC NATURAL ESSENTIAL 

SRL precum si reteta continand ingredientele folosite in formulare. Autorul raportului are 

pregatire teoretica si practica in biologie, specialitatea citotoxicologie. 

Este cercetator principal gradul I si a lucrat 30 ani in Institutul de Sanatate Publica 

Bucuresti, in prezent denumit Institutul National de Sanatate Publica. 

Pana la retragerea din activitate la limita de varsta, prin calificarea sa a colaborat in 

elaborarea legislatiei si a sprijinit din punct de vedere tehnic deciziile Ministerului Sanatatii 

in domeniul protectiei mediului, preponderent siguranta cosmeticelor. A fost doctorand in 

citotoxicologie, participand la derularea a numeroase contracte de cercetare. A activat in 

domeniul academic, ocupand functia de asistent in cadrul Facultatii de Biologie, 

Universitatea Bucuresti. La data intreruperii colaborarii cu Institutul de Sanatate Publica 

Bucuresti, gradul stiintific ocupat a fost de cercetator principal gradul I. 

 

 

Data si semnătura persoanei responsabile de evaluarea siguranţei. 

Elaborat de________________________________________ Data: 14.09.2020 

Cercetator principal grad I, biologie/citoxicologie Păuna MARIN 

ALP75143 eliberata de Ministerul Sanatatii 

 


