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č j_. MZDR
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č, 1 0212001 sb. , Ve žněn í pozdě]š ieh předpis

§ 6 Věty druhé zákona . obecnó bezpečnosl] Výrobkú
ů sla n oVí jako nebezpečný ténto kosrnetický přípravek:

Lueky Pig, Koupe'ový a my.í 9el, Ařt. No,:

wl.:

so

001, EAN: 8594023222935

a112016

odpovědná o§oba/ Distlabutor/ Prodejce/země 9}vod!: ln9. pavlina Vajdíková, Kalla lV, 237,
688 01 Uherský Brod/ ÓR §Wwv,adon:s cz)

Popis: §a.evný koupelový a mycj gel a šampón

V piůhledném piastovém obalir Ve tvaru p.asátka
s plastovým Výpuslným Veni]leřn opátřeným bezpečnostní pojislkou Na obaie se nacházeji iníormace
identiíikLrjícívýlobek á ]eho použltí, odpovědnou osobu, jnenovjtý obsah, seznam přísad, složení

mátedálu obá](l íPVc) čáro\,ý {§AN) kód a kód Výrobku, Dále se na obale nachážj piktogram
Vý.obku nevhodného prc děli do 3 lei, §ymbo| doby trvanlivosli po olevření (synrboi otevřeného
kelímku) a syrnbol nábádajici k šé!.némUVztahU k životnimu prosiředl (piktog.e m basketbal]sty'
),
,,

odúvodnění:l!4]krobiolagické VyšetřeníVýrobku prckáza10 příiom.ost aefobnlch mezoiilnlch fiikrcbil
množslvi 4,1 t 106 K:J/s, by]a prokázána Pseudomona§ aellginosa. očekávaným n]ístem
expožice j€ kůžecelóho tě]a. ]Vliklobiologická klaliia výrobku ne§plňL]je požádsvky PokynU
Védeckého Výb.ru pro bezreĎnos! spoiřebtelů (scc§/1564l15) oddil 4-4 (The sccs'S Notes of
Guicjance lol ihe Testing of cosmetic stlbslance§ and theř §aíeiy EValuátion gth íevision) na kieni
odkaztrje čá§1 3.3 prováděciho .ozhodnutí Komise 1§U) č 674/2013, o pokynech k přílože l nař2enl
Evrop§!ého pg.lámentu a Rady (řs) č. 1223/2009 o kosíneiických přjpravcich, lim]t pro mikrobiální
konlam:naci {10' KTJ/g) kósmétického palpravklr kategolie ll je překročen, Na základě těchto
skllečnoslíI*! uvedený Vý.obek bežpečný Ve sfiyslu článku 3 nařizení Evropského paiameni!
v

a Rady {Es)

č 122312009

o ko§melických připravcich.

Riziko kontaminace aeíobnlnrj mezofilnimi mikroby spočíVáVe zhoršenl loxrkoJcgických Vla§tl]oslí
Výrobku Vinou prodUkce toxických .adikélůa mikrobiální.h ioxinů ó]nnostl rnikrobů je]'icnž dů§ledkem
fiůžebýt lokálnídlážděnl, eveni. loká]nl zánél kůže.

Vyvěšeno na úrednídesku dne:
svěšero z úřednlde§ky dne:
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odbc. ocnlá|y Veiérného 2nlall
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