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CERTYFIKAT 

CERTIFICATE 
 

Raport nr 0121-DR/A/07/21 
Raport nr 0121-DR/A/07/21 

 
Dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o., ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław oświadcza, że: 

Dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o., ul. Żmigrodzka 81-83, lok. 205, 51-130 Wrocław declares that: 

 

 
 

Na podstawie przeprowadzonego testu płatkowego stwierdza się, że badany produkt: 
INFINITY PROTECTION GEL 

(pełna nazwa produktu) 
 

nie działa drażniąco ani alergizująco na skórę badanych osób. 
 

Based on the patch test, it has been shown that the tested product: 
INFINITY PROTECTION GEL 

(Full name of product) 
 

has no irritant or sensitising effects on the skin of the subjects. 
 

Wydana opinia nie dotyczy osób, u których występuje udokumentowana alergia na którykolwiek składnik tego produktu. 
The issued opinion does not refer to persons with a documented allergy to any of the product’s components. 

 
 
 

 
 

Opracował: 
Prepared: 12/07/2021 drNowaczyk: 012 

Specjalista ds. dokumentacji 
Documentation specialist 

 
 
 
 
 
 
 

 
Data wydania / Date of 
issue 

Nr  pracownika / Employee no Funkcja / Position 

 
 
 

Nadzór 
specjalisty: 

Specialist 
supervision:  12/07/2021 drNowaczyk: 005 

 
Specjalista dermatolog i wenerolog 

Specialist dermatologist-venerologist 

 Data / Date Nr  pracownika / Employee no Funkcja / Position 
 

Zatwierdził / Authorized: DrNowaczyk:001, Dyrektor Laboratorium / Laboratory Director  

(kwalifikowany podpis elektroniczny*) / (qualified electronic signature)* 

UWAGI: 
COMMENTS: 

Brak 
No coments 

Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego jest równoważny pod względem skutków prawnych z podpisem 
własnoręcznym. Oryginalne sprawozdanie z badań są wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem "*-sig.pdf" lub "*_signed.pdf". W związku z tym wszystkie 
wydruki, o ile nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem, są kopiami. / A secure electronic signature verified with a qualified certificate is equivalent in terms of legal 
effects to a handwritten signature. The original test report is issued electronically with the suffix "* -sig.pdf" or "* _signed.pdf". Therefore, all printouts, unless they are 
certified to be true to the original, are copies.. 

 

 

mailto:biuro@drnowaczyk.com

		2021-10-28T13:23:35+0000
	Not specified




