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V Praze dne 13 6.2016
NjlZDR 38511/2016/oVZ

lv]]n;sterslvo ždÉVot:r]civi poslup€rn pod]€ § 6 zákona o obecné bežpečnósi] Výrobků
č. 102/2001 Sb Ve zllénipozdějšíchpředpisů, sianovi]ako nebezpečný lenio Výrobek:

o'sUn ĚyEsHADoW

značeni dle dolepené etjkety: očnísi]ny, ITEN/ No:TN 18295, VÝRoBcE ÓÍNa, oovozce: ČR
Dovozcei TŇ,DAŘKy"CZ. EAN: 8418868182930 (kód neex stuje)

Výrobcé/ oovozcei ne!Vedeno
Distr!buto.{dle nabývacího dokladu): lDEAL PRoDUcTloN s l o, slavoiova 579/9, 128 00 Praha
2,

lÓ 29126347

(živl}a§lens ké opráV ně. i zan ]klo k dalu

26

2015)

zeme púvodJ| Č'"a
prodejce: Tien Lam N9uyen Valeniova 1733/3, 149 00 Praha - Chodov. ]C 27974332
(provozovla ilžnice, Nám 3. května 738, 468 22 Železný Brcd)

Popis: Jedná §e o kosmeický přípravek - stiny na oči obsahujicl 15 stinů lúznébarvy V p]9ché
čelnobiéplastové klabič.e s cdklápěcim prirhlednýrn Víěkem s textem identiiikujícl Výlobek Na dně
kíab]óky ]e nalepene černá pepilová etikelá, kde je lveden seznam piisad, jnrenovitý obsah, kód
]TÉMŇÓ.: 6052, symb0] recyk|ace. symbol otsvřeného ke|ífiku 124lM) zemé půVodu, Černá
papilová etikela je čáslečněpře]epena bílou paplrovor etikelou, kde ]e uvecen3 funkc8
kosmeti.kého přip|avku země půVodu, neexstujici název dovozce a EAN kód, syinbo Ze]aný bod
znaóka shody cĚ, p]ktograi. pieškínutá haVá ditěte 03, symbo| íecyklace a symbo] nabáčalici

životnimu prcstied] (piktogíam ,,baskelbaLisiy"), Výrobek není Vyb3ven pov nllým
'(
osoba odpovědná za uvedeni VýlobkU na řh (Výrobce nebo cóVozce).
zn?čen|Br, jako ]e napi,
odúVodnění: 8ylo zj]štěno že u Výíobku ne]sou prokazate]ně dod.ženy pcžadáVky
k šetrnému VziáhL]

nařizeni EVropského par]ament! a Rády (Es)č, 122312009 o kosmetckých piipravcich Podeiohoto
nařizeni smĚji býi na ilh uvádě.y polrze takové kosmeiické přtpíavky p.o něž je V ÉVropskě !ni]
siénovena uróltá práVnická č fyzjcká osoba ]ako odpovédná o§ol]a usazená V řVropské uni,
Při!Vsd§ní kosmet]ckého přípravku na hh k němu uchoVáVá odpovédná osobá infoímačni

dokumeniac snadno přisiupnou na jediné adrese v Unii plo přisluš.ý orgán členského stálLr
!e kterérn se tato dokumenlace na6iáZl, Kosmetický připravek můžebýt dodáVán na líh, polze
pok|]d jsou na obal!, lio kterého je přjpravek naplněn, a na ]eho Vnějšim oba U nesmazate]né, čitelně
a Vidltehě uvedeny jméno nebo zapsaný název a adlesa odpovědné osoby, Pied lrveceninl
kosmetického plíplavku na tlh pledkládá odpcvědná o§oba Evropské koriis1 informac€ o sožer
piípráVku ktelé jsou dosiupné loxikolog]ckým siředlskům s cilem umožnit rych]é a nálei]i_Á ]ék2iské
ošeiřeni V připadě zd€Votních obiiži,
Riziko pío §potřebiteLe spočíVáVtom, že V připadé nasia]ých ždravoin]ch potížíV soLrvjs]lsli
s ap ikací ko§meiického připravku nejTaja tox]kologická slřediska možnosi zji§tit podrobnó infoínráce
o složeni připravku a zvollt tak rycir|é a náležitéékařské ošeiiení
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