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}alNlsTFRsTvo ZDMVoTN CŤvi

čFsKÉREPUBIlKY

V Praze dne 20.6. 20]6
č. j,i N4ZDR 4a989l2o16lavz
l\4]n

sterstvo zdrávoinicivi posigpe.n podle § 6 zákona o obecné bezpečnos] Výlobků
sb, Ve zněni pozdějších pledp]sů, sianovíjáko iebezpečný tento výíobek:

č. 10212001

PUDR Racoo

cosMETlcs

EAN 6939045000055 (kód neexsluje)
Výrolrcel Dovožcel Země původU: neuVedeno

Di§tr;butor; ldeai production 5 l o., s]avojová 579/9, 128 00 P.ahá 2 - N!s]e, ]Č: 29126347
(nedohledaielná fima)
Přodéjco| Te,laŤNgJ}e- Váe-o"/é-7J3o 1900PJald c.aaa!'Č 2 a,l3'],
(oíOvo7o!ra,iížr;ce, rár 3 |,eIlé 7]8 Zelezr} B,od)

Popi§: Jedná se o kosmei]cký přJpravék - 1uhý pudr V černéku]até krabčce s prŮhled.ýr.
odklápěcíín Vičkern, na kielém se nachází nážev Výrobk!. Na žadnl stlaně je nalepené elrketa
s názvem Výrobk!, §eznamem přísad s chybami, neexjsllljici čarový (EAN) kód dalum min]má]lli
spoiřeby, svmbol Zeleného bodLJ, sylŤbol doby trvanlivost] po oteviení (§ymbol olevřeného ke]iňkt])
a symbo] nabádájicí k šeirnéínuvztahU k životnlmu píoslředi (piktogr3m
"basketbalisty ). Výl3bek
nenl Vybaven povinným značením, jako j€ iapř] osobé odpovědná ža lvedeni Výrobk! ila trh

(výrobce nebo dovozce) a

šaže.

odúvodnění:By]o zjištěno, že ! Výaobku ne]sou plokazatelně dodženy požadavky

narlzení Evrop§kéhó pa.iamentu a Rady (rs) č, 1223/2009 o ko§metických přIpravcích Podle tohoio
naijzénJ snrě]í btt na trh uváděny pouze |akové kosmet]cké připlavky, pro něž je V Evropské Un]i
§tanovena U.čilá práVn'cká č] lyzická ir§oba jako odpovědná osoba Lrsazená V EVropské unii,
PřiL]Vedení kosínetického připlavku ia tri k němu uchovéVá odpovědná osoba infoímaóní
dokuJŤentac snadno přt§tupnou na jed]né ad.ese v Unji pro přislušný olgán členského státu,
Ve kteróm 5e ia1o doku.néniace naclráZi Kosmetický připlavek můžebýl dodáVán na tlh, pouz€
pokud jsoL] na oba]u, do kterého ]e příplavek náplněn, a na jeho Vnějším obaiu nesmázate ně, čitelrrě
a Vdilelné uvedeny jméno nebo 4ápsaný název a aťjresa odpovédné osoby, Př€d uvede|im
kosmelického připravku na tlh piedkládá odpovédná osoba Evropské komisí informace o sožení
prlpravk!, ktelé jsou dostupné toxiko]ogjckým středlskŮrn s cílem umožnit rych é a nálež]lé]ókařské
ošetření V připadě zdraVotních obtíží.

Rižiko pro spotřebite]e spočíVáV]om, že v připadě n3sla]ýah zdraVotniah poiížlV solvis]osti

s apl]kacj ko§met]ckého přípravku neméjíioxikologická siledi§ko možnosi Zjjstil podíobné ]nformace
o složénípřJpravku 6 ;Volit tak rych é a ná ežilélékařské ošetiení.

Vyvěšeno ná úředn1 d€sku dne]
svéšenoz úřednídesky dne,
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lMl]DJ.YJq€imír Valenla, Ph.D.

hbřť-h!,oienik

ČR Nl]nistel§lvozdravolnictvi
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_ odboro.hrényveie]ného 2dráVl
Paléckéi]ó námě§li4. 123 0] Prana2.ie): +42a 224 911 ]] ], e m. ] vh@mzcr cž \vW mz.r.cz

Vyijžuje:lng

lv]]los|ay Kapoun, íe|: +420 224 972 92D, ía\- +42a 224 912 1a5
e,aa]l] mřos áv kápo!n@mz.r

c

.:
:'j

].

š,: ,i,
],
.l.

.I

]i

::

,

,'

]]

