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SAFETY DATA SHEET 
According to OSHA Regulation 29 CFR1910.1200 

1. IDENTIFICATION OF SUBSTANCE/PREPARATION AND COMPANY

PRODUCT: Booster Complex 

PRODUCT CODE: COL004 

COMPANY IDENTIFICATION:         NuFace  

Address:  1325 Sycamore Avenue Suite A   Vista, CA 92081 

EMERGENCY TELEPHONE:  1-888-360-9171 or 1-760-734-4545

Recommended Use: Apply directly onto skin. 

2. HAZARDS IDENTIFICATION

HEALTH HAZARDS: Non-hazardous. 

3. COMPOSITION/INFORMATION AND INGREDIENTS

HAZARDOUS INGREDIENTS: This material is non-hazardous as defined by the OSHA Hazard 
Communication standard. 

4. FIRST AID MEASURES

Ingestion: Do not induce vomiting. Keep individual warm and quite. Immediately get medical advice. 

Inhalation: Not applicable 

Skin Contact: Not applicable 

Eye Contact:  Immediately rinse eyes with plenty of water. Remove any contact lenses. If tissue damage or 
persistent irritation is apparent, obtain medical advice immediately. 

5. FIRE FIGHTING MEASURES

Extinguishing Media: CO2, dry chemical, chemical foam, water spray or mist (not water jet). 

Special Exposure Hazards: Not determined. 

Special Protective Equipments:  Self-contained breathing apparatus or supplied-air breathing apparatus may be 
required. 
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6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Personal Precautions:   Not applicable. 

Environmental Precautions: No specific precautions advised. 

Method of Cleaning: Absorb the material onto porous, inert material, such as sand, earth etc and 
dispose of in accordance with local regulations. 

7. HANDLING AND STORAGE

Storage Conditions: Store indoors at constant temperature, preferably around 15ºC. Keep away from heat 
direct sunlight and oxidizing agent. 

General Handling Precautions: Handle in accordance with good occupational hygiene and safety practice. 
Avoid direct contact with eyes 
Do not ingest the material. 

8. EXPOSURE CONTROL/PERSONAL PROTECTION

Exposure Control: Not applicable. 
Personal Protection: If excessive exposure is anticipated the following protection measure should be taken: 

Hand protection: Disposable/Rubber gloves. 
Skin protection: Overalls with protection to arm. 

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance: Viscous Gel   
Color:   Bluish  
pH: 4.75 – 6.00 
Odor:  Characteristic 
Vapor Pressure: >1
Specific Gravity: N/A
Vapor Density:  N/A
Melting Point:  N/A
Boiling Point: >175°C
Solubility in Water: Partially Soluble
Flash Point: >175°C
Explosive Properties: Non-explosive
Oxidizing Properties: Non-oxidizer
Partition Coefficient: Not determined
Refractive Index: Not determined

    Viscosity:  13,000 – 23,000cP

10. STABILITY AND REACTIVITY

Stability: Stable under normal conditions. 
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Material and Condition to avoid: Strong oxidizing materials. Do not freeze. Overheating. 

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

Not determined. 

12. ECOLOGICAL INFORMATION

Not available.

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Disposal should be according to local authority regulations. Not a special waste.

14. TRANSPORT INFORMATION

UN Number: Not classified under UN Transport Regulation.

15. REGULATORY INFORMATION

Non-hazardous.

16. OTHER INFORMATION

Nil

Date of Issue…July 6, 2020 Issue No…..3….. 

This Safety Data Sheet has been prepared in order to assist user to perform their own assessment of the requirements for 
safe handling under the Control of Substances Hazardous to Health Regulations and similar legislation. 

Disclaimer: This information is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the purposes 
of health, safety and environmental requirements only. No warranty, guarantee or representation is made as to the 
correctness and sufficiency of the information. It’s the user’s responsibility to determine safe conditions for the use of th is 
product and to assume liability for loss, injury, or expense resulting from the misuse of this product. 
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HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD 
De acuerdo con la Regulación 29 CFR1910.1200 de OSHA 

1. IDENTIFICACIÓN DE SUSTANCIA / PREPARACIÓN Y EMPRESA

PRODUCTO:  Booster Complex 

CÓDIGO DE PRODUCTO:  COL004 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA:  NuFACE  

Dirección:  1325 Sycamore Avenue Suite A   Vista, CA 92081 

TELÉFONO DE EMERGENCIA: 1-888-360-9171 ó 1-760-734-4545

Uso recomendado:  Aplicación directa sobre la piel. 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

RIESGOS PARA LA SALUD: No representa riesgos para la salud. 

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN E INGREDIENTES

INGREDIENTES PELIGROSOS: No contiene ingredientes peligrosos según la definición de la Norma de 
 Comunicación de Riesgos de OSHA. 

4. PRIMEROS AUXILIOS

Ingestión: No provoque el vómito. Mantenga al individuo abrigado y tranquilo. Obtenga atención médica de 
      inmediato. 

Inhalación:  No aplicable 

Contacto con la piel: No aplicable 

Contacto con los ojos:   Enjuague inmediatamente con abundante agua. Si usa lentes de contacto, retírelas. Si el 
 daño tisular o la irritación persiste, obtenga asistencia médica de inmediato. 

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción: CO2, químico seco, espuma química, agua pulverizada o neblina (no chorro de 
agua). 

Riesgos de exposición especial: No determinados. 
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Equipo especial de protección:  Puede ser necesario un aparato de respiración autónomo o un aparato de 
respiración con suministro de aire. 

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales:  No aplicable. 

Precauciones ambientales: No se recomiendan precauciones específicas. 

Método de limpieza: Absorba el producto sobre material poroso e inerte, como arena, tierra, etc. y 
deséchelo de acuerdo con las normativas locales. 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Condiciones de almacenamiento: Almacenar adentro a temperatura constante, preferiblemente alrededor de 
  15ºC. Mantener alejado del calor, de la luz solar directa y de agentes oxidantes. 

Precauciones generales de manipulación: Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad 
  industrial. 

   Evitar el contacto directo con los ojos. 
   No ingerir el material. 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Control de exposición: No aplicable. 
Protección personal: Si se anticipa una exposición excesiva, se deben tomar las siguientes medidas de 

 protección: 
Protección de manos: guantes de goma desechables. 
Protección para la piel: vestimenta completa que cubra los brazos. 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia: Gel viscoso 
Color:   Azulado  
pH: 4.75 - 6.00 
Olor: Característico 
Presión de vapor: >1
Gravedad específica: N/A 
Densidad del vapor: N/A 
Punto de fusión: N/A 
Punto de ebullición: > 175 °C
Solubilidad en agua: Parcialmente soluble  
Punto de inflamabilidad: > 175 °C 
Propiedades explosivas: No explosivo 
Propiedades oxidantes:  No oxidante    
Coeficiente de partición: No determinado 
Índice de refracción: No determinado   

     Viscosidad:  13 000 – 23 000 cP 
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10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:       Estable en condiciones normales. 

Materiales y condiciones a evitar: Materiales oxidantes fuertes. No congelar. No sobrecalentar. 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No determinada. 

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No disponible.

13. CONSIDERACIONES DE DESECHO

La eliminación debe realizarse de acuerdo con las reglamentaciones de las autoridades locales. No es un residuo
especial.

14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Número ONU: No clasificado bajo la Regulación de Transporte de la ONU.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

No contiene sustancias peligrosas.

16. OTRA INFORMACIÓN

Ninguna

Fecha de emisión ... 6 de julio de 2020 Número de emisión ... ..3 ... ... 

Esta Hoja de Datos de Seguridad ha sido preparada para ayudar al usuario a realizar su propia evaluación de los 
requisitos para un manejo seguro bajo las Regulaciones de Control de Sustancias Peligrosas para la Salud y legislación 
similar. 

Descargo de responsabilidad: esta información está basada en nuestro conocimiento a la fecha y busca describir el 
producto solo para fines de salud, seguridad y requerimientos ambientales. No se otorga ninguna garantía o 
representación sobre la exactitud y suficiencia de la información. Es responsabilidad del usuario determinar las 
condiciones seguras para el uso de este producto y asumir la responsabilidad por pérdidas, lesiones o gastos resultantes 
del mal uso de este producto. 
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产品安全技术说明书 

参照美国职业安全与健康管理局（OSHA）29 CFR1910.1200标准 

1. 物质/制备及企业信息

产品： 强效复合乳 

产品编码： COL004 

公司名称： NuFace  

地址： 1325 Sycamore Avenue Suite A  Vista, CA 92081 

紧急电话： 1-888-360-9171 或 1-760-734-4545

推荐用途： 直接涂抹在皮肤上。 

2. 危害鉴定

健康危害： 无危害。 

3. 组成/成分信息

有害成分：  根据美国职业安全与健康管理局（OSHA）《危险通信标准》， 

本产品不含有害成分。 

4. 急救措施

食入： 请勿催吐。注意保暖并保持平静。请立即就医。 

吸入： 不适用 

皮肤接触： 不适用 

眼睛接触：  请立即用大量水冲洗眼睛。摘下隐形眼镜。如发生组织损伤或感到持续刺激，请立即就医。 
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5. 消防措施

灭火介质： 二氧化碳、干粉、化学泡沫、水雾（非水柱）。 

特殊暴露危害： 未确定。 

特殊防护设备： 可能需要自给式呼吸器或供气式呼吸器。 

6. 泄漏应急处理

个人防护措施： 不适用。 

环境防护措施： 无特殊防护措施建议。 

清理方法： 将本产品吸附到多孔惰性材料上，例如沙、土等，并按照当地法规进行处理。 

7. 操作及储存

储存条件： 室内恒温储存，15ºC左右最佳。远离阳光直射及氧化剂。 

一般操作注意事项： 按照良好的职业卫生及安全规范进行操作。 

避免直接接触眼睛。 

请勿吞咽本产品。 

8. 接触控制/个人防护

接触控制： 不适用。 

个人防护： 如需大量接触，需遵守以下防护措施： 

手部防护：一次性/橡胶手套。 

皮肤防护：有手臂防护的防护服。 

9. 物理及化学性质

外观： 粘稠胶体  

颜色： 浅蓝色 

pH值： 4.75– 6.00 

气味： 特有气味 
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蒸汽压： >1

比重： 不适用

蒸汽密度： 不适用

熔点： 不适用

沸点： >175°C

水溶性： 部分溶解

闪点： >175°C

爆炸性： 无爆炸性

氧化性： 非氧化剂

分配系数： 未确定

折射率： 未确定

粘度： 13000– 23000cP

10. 稳定性及反应性

稳定性：  正常条件下稳定 

应避免的物质及条件： 强氧化剂。避免冷冻、过热。 

11. 毒理信息

未确定。 

12. 生态信息

无可用数据。 

13. 处置方式

应根据当地法规处置。不属于特殊垃圾。 

14. 运输信息

联合国UN编号：不属于联合国运输管理规定的类别。 

15. 监管信息

无危害。 
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16. 其他信息

无 

发行日期…2020年7月6日 发行编号：3 

本产品安全技术说明书旨在帮助用户根据《危险物质控制规程》及其他同类法规自行评估安全操作要求。 

免责声明：本文所提供的信息基于现有知识储备，仅为满足健康、安全和环境需要而描述产品。对信息的准确性、完整性不

作保证、担保或表示。用户应对产品使用的安全条件及因不当使用产品而造成的损失、伤害或支出负责。 
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안전보건자료 

OSHA 규정 29 CFR 1910. 1200에 따름 

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품: 부스터 콤플렉스 

제품 코드: COL004 

회사 정보:  NuFace 

주소: 1325 Sycamore Avenue Suite A Vista, CA 92081 

긴급 전화: 1-888-360-9171 또는 1-760-734-4545

권장 용도: 피부에 직접 도포 

2. 유해성 정보

인체 유해성: 유해성 없음 

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

유해 성분: 본 물질은 OSHA 위험물질 표시 기준이 정의하는 유해성이 없습니다. 

4. 응급조치 요령
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섭취:  억지로 구토를 유발하지 마십시오. 몸을 따뜻하게 유지하고 말하거나 소리를 내지 않도록 합니다. 즉시 

의사의 진료를 받으십시오. 

흡입: 해당 없음 

피부 접촉: 해당 없음 

눈 접촉:  즉시 충분한 양의 물로 눈을 씻어내십시오. 콘택트렌즈를 착용한 경우 제거하십시오. 조직 손상이나 

지속적인 자극이 나타난다면 즉시 의사의 진료를 받으십시오. 

5. 화재 시 진압 조치

소화제: CO2, 건조 화학제, 화학포, 물 분무/안개(물 분사는 부적절) 

특수 노출 유해성: 평가가 수행되지 않음. 

특수 보호구:  자가호흡장비(SCBA/SABA)가 필요할 수 있음. 

6. 누출 사고 시 대처 방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항: 해당 없음 

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항: 특별한 조치사항이 권고되지 않음. 

정화 또는 제거 방법: 모래, 흙 등 다공성 비활성 물질로 흡수하고 지역 법규에 따라 폐기하십시오. 

7. 취급 및 보관

보관 조건: 일정한 온도, 이상적으로는 약 15튏에서 실내에 보관하십시오. 열기, 직사광선 및 산화성 물질을 

피하십시오. 
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일번적인 취급 주의사항: 좋은 직업 위생 및 안전 관행에 따라 취급하십시오. 

눈과의 직접적인 접촉을 피하십시오. 

물질을 삼키지 마십시오. 

8. 노출 방지 및 개인 보호구

노출 방지: 해당 없음 

개인 보호구: 과다한 노출이 예상되는 경우 다음 보호 조치를 실행해야 합니다: 

손 보호: 일회용/고무장갑 

피부 보호: 오버올 및 팔 보호구 착용 

9. 물리화학적 특성

외관: 점성 젤   

색상: 푸르스름한 색 

pH: 4.75 – 6.00 

냄새: 특유의 냄새 

증기압: >1

비중: 자료 없음 

증기 밀도: 자료 없음 

녹는점: 자료 없음 

끓는점: >175°C

물 용해성: 부분 용해  

인화점: >175°C

폭발성: 폭발성 없음 

산화성: 산화성 없음 

분배계수: 평가가 수행되지 않음. 

굴절률: 평가가 수행되지 않음. 

점성: 13,000 – 23,000cP 

10. 안정성 및 반응성

안정성: 정상적인 조건에서 안정함 
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피해야 할 물질 및 조건:  강한 산화 물질. 냉동하지 마십시오. 과열. 

11. 독성에 관한 정보

평가가 수행되지 않음. 

12. 환경에 미치는 영향

자료 없음. 

13. 폐기 시 주의사항

지역 당국의 요건에 따라 폐기해야 합니다. 특수 폐기물이 아님. 

14. 운송에 필요한 정보

UN 번호: US 운송 규약에 의해 분류되지 않음 

15. 법적 규제 현황

유해성 없음 

16. 기타 정보

없음 

발행일… 2020 년 7 월 6 일 3호 
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본 안전보건자료는 사용자가 COSHH(Control of Substances Hazardous to Health Regulations) 및 유사 법규에 따라 

안전한 취급 요건을 직접 평가하는 데 도움이 되도록 작성하였습니다. 

면책 조항: 본 정보는 당사의 현재 지식을 기반으로 하며, 오로지 보건, 안전 및 환경 요건을 위해서 제품을 기술하는 데 

취지가 있습니다. 본 정보의 정확성이나 충분성에 관해 어떤 보증, 보장, 또는 진술도 제공되지 않습니다. 본 제품의 

안전한 사용 조건을 판단하고 본 제품을 오용하여 발생하는 손실, 부상, 비용에 대해 책임을 지는 것은 사용자의 

몫입니다. 



Page 16 of 18 

BẢN DỮ LIỆU AN TOÀN 
Theo Quy định 29 CFR1910.1200 OSHA 

1. NHẬN DẠNG VẬT CHẤT/ĐIỀU CHẾ VÀ CÔNG TY

SẢN PHẨM: Dưỡng chất tăng cường (Booster Complex) 

MÃ SẢN PHẨM: COL004 

NHẬN DẠNG CÔNG TY:   NuFace 

Địa chỉ:  1325 Sycamore Avenue Suite A   Vista, CA 92081 

ĐIỆN THOẠI KHẨN CẤP:  1-888-360-9171 hoặc 1-760-734-4545

Cách sử dụng được khuyến cáo: Thoa trực tiếp lên da. 

2. NHẬN BIẾT MỐI NGUY

MỐI NGUY ĐỐI VỚI SỨC KHỎE: Không độc hại. 

3. CẤU TẠO/THÔNG TIN VÀ THÀNH PHẦN

THÀNH PHẦN ĐỘC HẠI: Vật liệu này không độc hại theo định nghĩa của tiêu chuẩn Truyền thông 
về Mối nguy OSHA. 

4. BIỆN PHÁP SƠ CỨU
Nuốt phải:         Không kích thích gây nôn. Giữ ấm cơ thể và để nghỉ ngơi yên tĩnh. Tìm kiếm tư vấn y tế 
ngay lập tức. 

Hít phải: Không áp dụng 

Tiếp xúc da: Không áp dụng 

Tiếp xúc mắt:   Rửa mắt ngay lập tức bằng nhiều nước. Tháo kính áp tròng nếu có. Nếu bị tổn thương mô hay kích ứng 
kéo dài rõ ràng, hãy tìm kiếm tư vấn y tế ngay lập tức. 

5. BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY

Môi trường dập tắt: CO2, hóa chất khô, bọt hóa chất, bụi nước hay phun sương (không dùng vòi phun nước). 

Các mối nguy tiếp xúc đặc biệt: Không xác định. 

Thiết bị bảo hộ đặc biệt:  Có thể cần thiết bị thở độc lập hoặc thiết bị thở được cung cấp không khí. 
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6. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TÌNH CỜ LÀM RÒ THOÁT

Các biện pháp phòng ngừa cá nhân: Không áp dụng. 

Các biện pháp phòng ngừa đối với môi trường: Không có biện pháp phòng ngừa cụ thể nào được khuyến nghị. 

Phương pháp làm sạch: Thấm hút vật liệu vào vật liệu xốp, trơ như cát, đất, v.v. và thải bỏ theo quy định của địa 
phương. 

7. XỬ LÝ VÀ BẢO QUẢN

Điều kiện bảo quản: Bảo quản trong nhà ở nhiệt độ không đổi, tốt nhất là khoảng 15ºC. Tránh xa ánh sáng mặt trời 
trực tiếp và tác nhân ô-xy hóa. 

Các biện pháp phòng ngừa xử lý chung: Xử lý phù hợp với thực hành tốt về vệ sinh và an toàn lao động. 
Tránh tiếp xúc trực tiếp với mắt 
Không nuốt vật liệu. 

8. KIỂM SOÁT TIẾP XÚC/BẢO VỆ CÁ NHÂN

Kiểm soát tiếp xúc: Không áp dụng. 
Bảo vệ cá nhân:  Nếu dự kiến tiếp xúc quá mức, nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau đây: 

Bảo vệ tay: Găng tay dùng một lần/Cao su. 
Bảo vệ da: Quần áo bảo hộ với phần bảo vệ cánh tay. 

9. TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC

Hình dạng bên ngoài:  Gel nhớt  
Màu:  Hơi xanh 
Độ pH:  4.75 – 6.00 
Mùi: Đặc trưng 
Áp suất hơi: >1
Trọng lượng riêng: Không áp dụng
Mật độ hơi: Không áp dụng
Điểm tan chảy:  Không áp dụng
Điểm sôi: >175°C
Độ hòa tan trong nước: Hòa tan một phần
Điểm chớp cháy: >175°C
Tính chất nổ:  Không nổ
Tính chất ô-xy hóa: Không ô-xy hóa
Hệ số phân chia: Không xác định
Chỉ số khúc xạ: Không xác định
Độ nhớt:  13,000 – 23,000cP

10. ĐỘ ỔN ĐỊNH VÀ ĐỘ PHẢN ỨNG

Độ ổn định:  Ổn định ở tình trạng bình thường. 

Vật liệu và điều kiện cần tránh: Vật liệu ô-xy hóa mạnh. Không đông lạnh. Quá nhiệt. 
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11. THÔNG TIN ĐỘC TÍNH

Không xác định. 

12. THÔNG TIN SINH THÁI

Không có sẵn. 

13. CÂN NHẮC THẢI BỎ

Việc thải bỏ phải phù hợp với quy định của chính quyền địa phương. Không phải là chất thải đặc biệt. 

14. THÔNG TIN VẬN CHUYỂN

Số UN: Không phân loại theo Quy định vận chuyển Liên Hiệp Quốc. 

15. THÔNG TIN VỀ CÁC QUY ĐỊNH

Không độc hại. 

16. THÔNG TIN KHÁC

Không có 

Ngày phát hành… 6 tháng 7 năm 2020 Số phát hành…..3….. 

Bản dữ liệu an toàn này đã được soạn thảo nhằm hỗ trợ người dùng thực hiện tự đánh giá về yêu cầu xử lý an toàn theo 
quy định Kiểm soát chất độc hại đối với sức khỏe và các luật tương tự. 

Tuyên bố khước từ trách nhiệm: Thông tin này dựa trên hiểu biết hiện tại của chúng tôi và chỉ nhằm mô tả sản phẩm 
cho các mục đích về sức khỏe, sự an toàn và yêu cầu môi trường mà thôi. Không có bảo hành, bảo đảm hay tuyên bố 
nào được đưa ra về tính chính xác và đầy đủ của thông tin. Người dùng có trách nhiệm xác định các điều kiện an toàn 
cho việc sử dụng sản phẩm này và chịu trách nhiệm về tổn thất, thương tích hay chi phí do sử dụng sai sản phẩm này. 




