,

",d§.
v, !fl

M]N sTÉ§l V! ZD|"{vOTNlal /l
cesxÉ lrluelrl

V Práže dn€ 29 6 2016
č. j,: I,{ZDR 42532l2alaroýz

y ili:"::,]o zoravoln'ďV, oosiJoen pod'e § 6
d,ule zá\o1a o obecré beloečlosl .,y obkj
"ety
č'02l200lsb,,\,e,,1é-ipo.,oe,šíc|-p.edpsJ
slanoJíjáxorebezoecnyter
ro
p',páver,
^osrel,c.;
La Li|l přime.,15 ml, šalže:a12016
Značeni dle dolepené etikeiyj prcfe§ioná]ni odrnašibvač na přirodní řasrr Black Diarnoad

Výrobce/Země púvodu: BeaJty V'lálAgn esz,<a VolLeí Róža.la Dloga 9 . 64-920 Pi a
Distíibutor/Píodejcé: PaVllna Vyhlická, P]zeňská 1125/1, 70o 30 osirava Hrabůvka,
c 76308740
kosmetcký pi píavek

bélený do plalh]e.iné skieněné lahvičky o objemu 15 ml s če.ným
|,:q",.c],y
plastovym uzéVěrem s ěphkálolem (štétečkem),Na lahvičcéje nalepena
černa Ltiketa, Na etiketě se
n€c|aze]i polske.texty identÍ]ku,] ci Výrobek, s|ožénlVýrobku, symbol doby tNanlVosti po
(s,nbo/ otevie']ého ke'*1_,i c.,s 7"aceTIooo,o,'z reo,itré legisíaivV ,"ýsl,až.;oievřeni
s}Ťoo'
noí,dvi-y a žd-a\J šlod|\e ,át(/s-ěs,
-"p-i,áe

- ,,i
.r,-"r., ."
doepeTabl]ápaoIro\áe.,\elasce5<ýr.rážVeňVy'robku Doo,cefr
""'p'r;;:-'-Ň;'o.;;"-,
í_r,rcevyrookui -.o.r"., ž"."
vy'oDek .a'áó na od]ícere -asy Chyoe 1avod / 7Ý ášl-i i-.olňace o. el )ě po-žlll Vy.oo,( l
OdrlÝódnění; Laboratorními íozbory byly u Výrobku za podmjnek tesiu HET-oAM in Vitro, který
Ieé|ce oanl lkéne 7islé"y sllne olážolVé Lč,r{i ledy nejsl nélsl c]e poJžlló
:;]_._]: ]J"r?."
(lasilLace),
Jedno-á7o"i -7;!|ený ko7. test p,o.azai L e/ooaoÝanýc1 ásob'oezp,ostred^e
ŤeslL rÉákce Ve s1 ys|- |ed-o.|le|.o a,/ p'ame-neno.a.uor-j,
/a,,rdr !l ,e
,pta.
:"_:_d_:!_:"é]
V syslenL llásll\ace \ožř ,eaL(e 1ejs;'ne,sl ú,oven), kLeía pIet.\aVa|á
')terva,L"-."
!
ooecl_ 24 á;8
hodin po skončenj aplikace Za pod m ínékjed n oláZového otéVřeného kožniho iestu
bylzjštěn;iifiý
potenc]ál drážd Vosti pro kůžiVýrobek tak není bezpečný Ve smy§l!
č|ánku 3 nařízénl Évropskéhó
parlarne§lLr a Rady (Es) č. 1223t2a09 o kos..etických přípraviich za
otvyklých nebo rozumně
předvidale ných podminek použiti s ptň éc]nllímzejména k obchodní rjpravé,-k
Ózfláčeni; k náVodLj
Kpouzli a rhVdacra kjakynrkolidalším údajŮm nebo infolmácím po§kytnuiým odpovědno! osobou.

Riziko použivání iohoto Výrobku za obvyk ých nebo rozumnó předvjdatelných podmínek spočíVá
Vnrožněn. poškozeni rohovky chemlck!m popá]enim (tato dagnóza byL sianovena ékař"m
V,konkretnirn, případe spotreblelky hdy byla následně nasazená ]éóba přípravkém po!žíVaným
pi poškozeni íohovky VyVoanem Chemlclým popálení,n oka) a Ve Vznik].] éryióml přeirvava;iclmu
po s[ončeniapljkáce

Vyvéšeno na Uiednidesl,Lr dne:
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