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ll§:i§iťRAvoTNcTVj
V Praze dne 18,7,2016
č. j,, |MZDR 45535_2/2016/ovz
]llilllilllli]lill§]lfllt fflfl ]lill]lll|lffi nlfi ]il
MzĎRXOOVJ59Y

lvini§teBtvo zd ravolnictvi jako spráVni úfud přislušný podle § 25 odst, 1 písm. d) zákona č, 350/2011
Sb., Ve znění poždějšlch předpisŮ, poslupem podle článk! 123 nářízeni Evrop§kého p§rlémeniu
a Rady (Es) č, 1907,2006, s oh]edem na riziko pro lidské zdÉVl iníolmuje Veřéjno§t o riz]ku ]átky di"
(2-ethylhexyl)ítalétu 1DEHP) obsažené Ve Výrobku]

UNlQUE Model, FAsHloN VoGUE, FAsHloN STYLE, ctARMlNG, No.zY88288
(2naěení dle dolepených etiket: Hračka, NGa"l8564499,
EAN: 6991285644994 - kód neexisluje)

výiarceí z6mě púvodu: neuveden/ Čina
Ďovozeei ARP lNEsTlMENTs sP.z o,o,, u|, W Rzymowsk]ego

53, 02,697 Warszava, Po]sko
Dlstlabuao.: MAXI market s.|.o., Doblonická 1256, 148 25 Píaha, lČ.26827344
Přodejce: Tomáš Pokolný, Ve smečkách 604/5, 110 00 Praha - ŇoVé Mě§to, JČi Ň693844
(provozov.ái ldAxl MARKET, šturcova 9, 738 02 Fďdek.Místek)

Rkiko ob§éhu

di (2_ethylhexyl)ftalátu (DEHP) V hrač.e §počívá Vtom, že přihře moiou estery
kyseliny ftalové přicházet do kontaktu § ústy a kůžidttěle mohou přecházet do s|in, u|plvai na rtech

a

sljznici aVneposlední řadě mohou býi společně se §]inaňi konzumovány, DEHp

pťr§obj

ná reprodukční orgány, Homogenizát oblče]ovéčá§ii pane.ky ob§ahuje
V množství30,0 %
hm To nesplňuje lifiii 0,1 % hm., stanovený V čláak! 67 odst, T Ve spo]ení s bodem 51 přlJohy XVll
(omezenl vý.oby, lváděnl na tů a použíVánl nékter/ch nebezpečných ]átek a piedměiů) n;řízení
Evropského parla.nentu a Rady (Es) č, 1907/2006 (REACH),

':HP

Popi§ výaobku: Plastová panenka V podobě rnoř§ké panny s dlolhýmj llasy Lrložená V bl]strll
připevněném ná balevném papkovém karionu, Na karlonu se nacházejl anglické texty identirikljíci
výrobek (včetně kódu výrobku), recyklačni symbol a anglické Varování př€d n§bézpečlm l(lL]šeni
kvŮli obsah! malých částía s iíúsouvisejlcí infolmace o nevhodnosti Vý.obku pro dět; do 3 ]él
(Vy]ádřeno také piktogramem a sylr]bolem 3+), Na dolepených eiiketách se nachází názéV výfobk!
V několika jazycích (V češtiněa slovenšiině je to ,,hračka'), infolmace o nevhodnosii výrobku do 3 ]et
V růžnýchjažycich Včetně češtiny(Vyjádňeno také pikiogramem), značka shody cE, syhbo| zeleného
bodu, adresa d]stributoÉ a dovozce, Země púVodu, neexistujlcičalový (ElN; roa, oátst koa vyroltu
a symbol nabádajíci k šetrnému vztáiu k životnlmu p.ostředi (piktogram,,basketbal]sty")

Vyvěšeno na t]řednl desku dne:

svěšeno z ůřednldesky dne:

ČR - Ministe6lvó ždíévotnictva,.dboío.htány veie]ného zdrevl
Paléckéhonáměstl 4, 128 0] Plaha2,ael: +42a 224 971 11a, e,nái| vh@mzcl.c1,
Vyiliujeilng i/iros a! xaporn,1e1.: +420 224 912 92a,lax: +420 224 972 1a5,
e_ňáil, h roslav kapoun@ň2...cž
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