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MZDR 46338/2016/oVZ

obecné bezpečňosi| výrobků

ten1o výlobek:
č. 10z2oo1 sb., ve znění pozdějšlch přédpisů, stanovijako nebezpečný

Mascara, Báotishi

d

cosMETlc§

e do]epené etikely: Mascara, EAN: 0042000045384 (kód neexisluje)

Výrobcel Dovozce: neUVedeno
země púvodu: Čína
Distrl;utoř dao nabývaciho dokled!: ldeal produclion § r,o,, Slavojova 57919, 128 oB Paha2,
a ad,ese s dLa)_
Nus|e, c: 291263a7 (soolečrost se renacl-al:
D,aha, C\odo,, |c, ) l 9 / 4 J J2
Prodáice: T en Laín NqLver Va,eT lova 733/3 149 00
B od\
22
Železny
tplovo;ovna: lržnic€ n;; 3 {vetla 738, '68
Popisi Jedná se o ko§metický příprav6k - řasenku V černéplastové tubé se ž]uti,m šroubovacím
je uveden
uz;vĚ.em s názv§í výlobku a jrnenovirým obsahem (Net] 1o ínl), Na dolepené etikefě
text
EAN
kód,
púVodu,
neexislující
nrzev Výrobku, ei"lo nel,'l No,tttvt+ssg, zeí]ě
"Dovozce:cz",
jako je např,: název a adlesa osoby
povinným
značenim,
neni
vybaven
ce.
Vyrobek
značta srrody
odpovédné; uved;ní výrobkLr na trh (Výlobae nebo dovozcé), dai!m minimálnJ trvan|ivosti, čJslo
šaže,seznafi přísad,

odúvod.ění: Bylo zjištěno, že u Výíobku nejsou prokazate]ně dodíženypožadavky narízeni

přípravcích, Podle tohoio nařizenl
Evropského parlamentl] a Rady (Es) č, 122312009 o ko§meiických
gmějl bý na trh uváděny pouze takové ko§metické přípráVky, pro něž ]e V Evropské unii štanovena
Při,Vedeni
ureiú jravnict<* či íýzi;ká osoba ]ako odĎóVě,]ná osóbá u§azená v Evlopské unii,
dokuneniaci snadno
kosmeiického prípraviu.a trh k němu uchováVá odpovédná o§obá iníolmáčn]

pllstupnou na jediné adrese V Unii pío příslušný oígán členskéhostátu, ve kterém se tato
pokud jsou na obalu,
aotuÁen*ce n;chází Kosmetický přípíavek můžebýi dodáVán na řh, použe
e Vjdiielně uvedeny
čitelně
do kterého je přípravek naplněn, a na jeho Vnějšim obal! nesrnazaielně,
jmeno neoo zápianý nazev a ad.esa odpovédné osoby, Před uvedenim kosmeiického příplavku na
jsolr dostupné
irh předkládá odpovědná osoba lvropské kon']isi iníomace o složeníp'tpíavku, které
pilpadé zdlevoiních
střediskúrn § cílern umožnit íychléa náležité lékařské ošetreníV
toxi'kologickym
obtJži,

potížl

V souv]§lost
spotřebite]e spoólvá V ioi,l, že V případě nastalých zdravolnich
podíobné
infonnace
s aplik3cl kosm€tického prípravku nemají toxikologická stied]ska rnožnosi zjistit
o s|oženípřípfavku a ?Votil tak rych]é a náležitélékaiskéošeiřenl,

Riziko pro

,", L::"*.i,,":,;

hIěi/nl hyglen čka čR
a náíiéstkyně plo ochGnu
a podpoíu Veiejného zdraví
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svěšeno z Ljřednl désky dne:

cR. lJ nstelslvozcla/oT cN,,oobo, o" a-y"e'e,,élo_]t"r
Ě,,.r".".".*, 4 12a a\ Pla,á ? Fl,J2o i?' 9"', - " ť@a,''d, !!Ň --cl
wi"rj., ing, silui. siaviro"a bl +42! 224 972 423, taN: +42o 224 9721ó5,
e,ma]]: s lÝié.s]ávikóvá@mzcr

cž

(z

