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V Praze dne 1a.7,2016

ó. j,: [/ZDR 45199t2o16tovz

lv{inislersivo ždlavoinictv' jáko spÉVníúřédpříslušný podle § 25 ods1, 1 pí§nr, d) zákona č, 35o/2o11
sb., ve znění pozdějšich předpisů, posilpem podle článku 123 nařiženíEvlopského parlamentu
a Rady (Esi č, 1907/2006, s ohleden] na riziko pro lidské zdraví iníormuje veře.]nost o ližiku lálky dl,
(2-ethylhexy])fialátu (DEHP) obsažené ve Výrobku:

sweet the Firsi, Girland her Friends, No,JF880
(žnačenidledolépenéeiikety: Panenky, B_B: BB16_10825,
EAN: 6917984564746 - kód neexi§tuje)
Výrobce/ země púvoduj neuveden/ Čína

Dovozae dle ručně uprávovaného značeniI B & B lMarket, 319 Ljbušská, Praha 4 (flma fleBxistlje)

D;§tributoř: lUToN Group s 1,o,, Tábol]tská 880l14, 13a 00 P.éha 3,lČ:24285439
Plodejce. Th: Hong chjen NgUyen, Bohuslav]ce 4229, 696 55 Kyjov, IČ: 69302685,
(plovozovna: A-z lextil, Třebízského 163 slaný)

Riziko ob§alrt] di{2-eihy]hexyl)ftalátu (DEHP) V hlačce spočtvá Vtom, že přihře mohou estery
kyseliny ftaiové přicl,}ázet do kontaklu s ús|y a kůžídílěie, mohou přechážet do slin, ulpíVat na rtech

a sljzni§r a V

neposledni řadě mohou být §po]ečně

se sinamj konzumovány DEHP

působí

na replodukčni orgány, Homogenizát obličejovéěást] panenky obsahuje DEHP V množstvl 17,6 ó/o
hm. ao nesplňuje ]imit 0,1 % hm , stanovený V článku 67 odsi, 1 Ve spojení s bodem 51 piílohy XVll
(omezení výroby lvádění na irh a použlvánl někleďch nebezpeč.ých ]átek a předmětů) nařtzení
Evlopského parlamentli a Rady {Es) č. 1907/2006 (REAcH).

Popis výrobku: Plaslová panenka v lúžovýchbotách, s černými lozpušlénými v]asy v modnich
šalech se zletými hvézdami a § králkýn,}i lukáVy, Výlobek je balen do papirové §k'ádačky
s průsviiným plástovým pdhledem V čeln1 stěně Ná obaiu se nacházejí angljcké népisy :deriiif]kující
Výrobek a určeníhračky pío déii nad 3 roky Věku (3r AGES), země půVodu, kód Vý.obku, varovánJ

před nebezpeč:an udušefli 6 s tlm souvisejícI lpozo.něn1 na nevhódnost Výlobk! pro děti do 3 jeí
36 rněsícú(vyjádřeno také piktogramem), lecyklačnl symboly a značka shody cE Na zadni stranuj€
do]epena bílá papírová eliketa s českýlŤ názvem Výlobk!, kódem plložky a neexislujícim ča.ovým
(EAN) kódem, uvedením zerně původu a neexi9tlrjícího dovozce sdodatečnými r!čnifil zásahy
do názvu filmy, upozorfiěnln na .evbodnos! pao holčičkydo 3 let z dŮyodu nebezpečí po|knutí nebo
Vdechnutl ma|ých odděliieJných část' a žnačkoushody cE.

Vyvéšeno na úředni desk! dne:
svěšeno ž úřednídesky dne:
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