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1.1lNlsTERsryo ZDMVOTN cTVi
ČESKÉREPUBLlKY

V Plaze dne 13, 6. 2016
č, j.] I,,IZDR 39o2o/2o16/oVZ
I\r].iste.slvo zdlavoin:ctví posil]pem podle § 6 zákona o obecné bezpečno§ti Výrobků
ě. 1a2!2001 sb., ve znění pozdějšíchpředpisú, stanovi jako nebezpečný tento kosmetický
připlavek:

Lak na nerty,

coLoR co§M§Tlc

Výrobce/ Dovozce/ země původu: nel]Vedeno
Di§t.:butoi {dle nabývacího dokladu)| ]DEAL PRonUcaloN s,r,o,, §tavojova 579/9, 128
00 Praha 2-NUsle, lČ: 29,] 26347 (živnosteí§ké op.áVnéni 2án]klO k datu 2. 6, 2015)
prodejce: Tien Lan,] Nguyen, Valentova 1733/3. ,149 00 Píaha - chodov, tČ,27974332
(provozovna, tlzlice Nár 3 .Veí,la 738 468 22Že|ezný Brcó)

Popis: Jedná se

o

]ak na nehty rúzných barev

V

průhledném §k]eněnér. fakónu

se šroubovacim uzáVěiem, Na šloubovacim uzáVěau je nalepena průhledná eiiketa s
uvedením če§kých lextů iden|ifikujici Výrobek. sežnan,]u přísad (které není uVedeno sloVem
,,ingredienis") a data bez jakéhokoli u.čéní(Určený pro líčenídatum 04,201B), Na Clně
flakónu je nalepen štitek s texlem coloR cosl\4ETlcs a s čísem odstínu. Výrobek neni

Vybaven povinným Značenim, jako je např.: osoba odPovědná za uvedeni Výrobku na trh
(Výrobce nebo dóVozce), jmenov]lý obsah, či§ o šarže.

odúvodnění;Bylo Zjišiěno, že u Výrobku nej§ou prokazat€lně dodženy požadavky
nařížení§Vropského paiamentu a Rady (Ěs) č.122312009 o kosmeijckých příp.avcich

Podle tohoto nařízenismějí být na lrh uváděny použe takové ko§melické přípravky, pro než
V Ev.op§ké Unii slanovena určilá práVnická či fyzická o§oba jako odpovědná osoba
usazená V Evropské Unii Při Uvedeni kosňetického př]pravk.l na trh k němu uchováVá
odpovědná o§oba iníormačni dokumentaci §nadno přístupnoLl na jedjné adrese V Unii plo
přislušný olgán členskéhostátu Ve kterém se 1ato dokumentace nachází, Kosmetický
pijpravek můžebýt dodáVán na 1rh, pouze pokud j§ou na obalu, do kterého je přípravek
naplněn, a na jeho Vnéjšímoba]u nesmazalelné, čiielně a Vditelně uvedeny jn]éno nebo
zapsaný nážeV a adresa odpovědné osoby, Před uVedením kosmeiického přípravku na irh
předkládá odpovědná osoba Ěvropské komis inforn,]ace o složenípříplavku, které jsou
dostupné toxiko]ogickýrn střediskůrn s cj]em Limožnit rychlé a náležité lékařské ošetření
V případě zd.avotnich obtiži,

je

Riziko pro

spotřeb]te

e

spočivá viom

že V přlpadě

|asialých ždlavoinich poiiži

souV]slosti s aplikací kosmeiickél,]o připravku nemaji toxikologická střediska možnosl žj]šl]i
podrobné informace o složeni připráVku a zvolit tak rychlé a ná|éžilélékařské ošeiienL,

V

VyVěšeno na úřednidesku dne:
sVěšeno z úřednídesky dnei
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