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ó j ]MZDR 4278Bl2016lovz

Nrlinisterslvo zdravotnictví postupem podle § 6 Věty dralhó zákona o obecné bežpečnosliVýlobka
č. 102/2001 sb., Ve žnění pozdějšich předpisů, stanovíjako nebezpeóný ien1o kosmetický přlpravek]

shampoo & Bath gel Héllo Kitty, 300 mI, produci Ref.: HK 001, EAN| 5206642000452
znaóení na do epené etiketě] ZVláčňujicídě|ský šampon a spl.hový ge] 2 V 1 300 ml
šaÉe/LoT: 142310B
Výrobce/země púvodu: DELKAM GRouP, VELAN]DiA PANoUšH 30100, AsPRoPYR6Os/
Řecko
Distributor CIle žnačeni:slno-a-oopel{ová-La<os CZ Rá.ec' Čelra,a
Di§tfibutor dle nábýv.cího dokladu: LUfoN Gloup s,r,o., fáboritská 880/14 130 00 P.aha 3 žižkov,|č,,24285439
Prodejcéi e-shop: !|úry-qrlq&t&.Qz, provozovatel: fulal]e Hld ičková Kallo\laíská 2a, 273 a2
Tuchiovice, lÓ] 65728556
Pop;§: Dětský sprchový gel a šampon V p]aslovén] obalu s růžo!ýmUzáVěrén,] celý obalje přelažen
PET etikeiou, na přédní sťaně je Vyobrazena po§tava Hello K]tly ná modro-bí]ém podk adě s puntiky
a § da|šJm dekolern {doňek, květ]ny stromy), dá]e jezde népls Hello Kitty a infornrace o ]meno\litém
ob§aiu balení (300 m]). Na piednl straně oba u se nacházi i údaj o jemnosti Výrobku plo pokožk!
(M]ld&soft fol skin), na zadní straně obalu .]e uveden sezna.n přísad. ]denlil]kace Výrobce, číslo
Vý.obku óarový (EAN) kód a inforrnace o době použitelnost V podobě symbol!
kel[r.ku
Ná ždnr castl^obalLr^]e.doepena,b a pápírová etketé s českým názvem'otevleného
Výrobku uveden:nr
d<,-o-1o,ap.ocRasR oe\lalace \,hoo,,osLy,ob\L pIo oěl od l ,el 3 da|š:a 'e\ly

odúvodnéniIMlkrobio o9 cIe !ysetien; Výrol,k! plokázalo přítomnost aerobrici rnezofilnich miklobi]l
plokázalo rnilný nérůslobsahL]
V množstv 7 8 - 10' KTJ/9 opakovane Vyšetrenj z léžešéže
m klobu na hodnol! 4 3 , 104 KTJig očekáVanýa1 mi§lem expožiae]e kůžecelého lěla Včetně Vlasů
a pokožky havy ale případně is]ižnice oči, luikrobiologcká kvalita Výlobku nespjňuje požadavky
Pokyn.r Vědeckého výboru pro bezpečnost spoiiebjle|ů (sccs/1501/12), oddil 4-4 (The sccs's
Ncleg oi Gujdance fol the Tésling oi cosn,]etic slrbstances and the]l sálety EVa]Uation, 8th revrsjon)
na kle.i odkazuje část 3.3 prováděcího ložhodnu|i Komise (EU) č,67412013, o pokynech k přílože l
nařizeni Evropského pad.rnentu a Rady (Es) ó, 122312009 o kosmetických piJpíáVcích. L]mit
plo mikrobiální kontárninaci (1o' KTJ/q) kosmetického příplavku kategorie (mj. Výrobky, kte.é se
ap]ikují oko]o oóí jako je ] Zde uvedený) je překroóen Na základě iěchlo skutečnosU !9!i uvedený
Výrobek bezpečný Ve smy§lu č]ánku 3 nařízeni Evropského parlarnelt! a Rady (Ěs) č, 122312009
o kosmetických přípravcjci, Nárůst ob§ahl] mikrobů během časovéhorožmezj svědčí
i

o nedostatečné úó nnosti kO.aeavačního sy§lému.

Riziko kontaminace aelobníml mezofilnimi m]kroby spočíVá Ve zhoíšeníioxiko'ogjckých

V]astncs1|

Výrobku VinoLr piodlrkce toxických radikálů a mik.óbiá]ních toxinú činnosil m]krobů, je]ichž důsledkem
múžebýt ]oká]nI dláždění, evenl, lokálnízá.1ěl kůžé,

VyVěšeno ná úřednídeskt] dne,
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