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obecné bezpečnosti výrobki]
zákona
l\lin]sterstvo zdravotnictvj poslupem pod]e
č 1o2l20o1 sb , Ve zněni pozdějších předp]sů sianovljako nebezpečný tenlo kosmeiický př'pravekl
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Výrobce/ Dovozce/ Distributorl zer.ě původo: néL]Vedeno
Piodejce: Van Huong Pham' Komenského a2l4, 4'18 o1 Bi:]na, lč: 66064953
(prodejna: smíšenézboží'Komenského 4214' Bii]ná)
Popis: Jedná se o lak na nehiy různých barev V průhledném skieněném J]akónu se šloubovacím
uzávórem. Na čelnj siraně Í|akónu ]e uveden název Výrobku ajeho ob]em (16 ml)' Výlobek nen]
Vybeven povinnýn značenírn'jako je např.] osoba odpovědná Ža uvedení Výrobku nairh (VýÍobce
nébo dovozce;' šaže'seznam přÍsad, datum rninimálnl trvanlivosii a pov nné českétexty.

odůvodněníj By]o zi:štěno' že u Výrobku nejso! p.okazatelně dodženy poŽadavky

nařízani Evropského pallamentu a Rady {Es) Č' 122312009 o kosmetických přípravcích Podle tohoio
nařizeni směj' b]ý1 na irh uváděny pouŽe takové kosmet]cké přlplavky, pro něŽ je V Evropské unri
stanovena uič]1á plávnjcká či fyzická osoba jako odpovědná osoba usaŽená V Evropské lnii

přiuvedeni kosmetického přípráVku na Íh k něm! uchováVá odpovědná osoba informačni
dokumen|aci snadno přístupnou na je(l né adrese V Un]i pro příslušný o.gán členskéhostátu'
pouze
Ve kteíémse tato doklrnentace nácházi. Kosmetický připravek mŮŽe být dodáVán r]a tíh
Č]telně
nesrnazatelně'
jé
přlpravek
Vnějšiň
obalu
naplněn, a na ]eho
pokud jso! na obalu' do kteíého
á vidiatne uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby' Před Lrvedením
kosmet]ckóho pr1právku na irh piedkládá odpovědná osoba Evropské konisi infoím?ce o s]oŽeni
připíavku, kter; jsou dostupné toxikolog]ckýnr střediskŮm s ci€m umoŽn]t rych é a nálež]té|ékařské
oše|lení V připacié zdíéVotnich obtjŽi'

RiŽiko pro spotřebitele spoÓivá Vtom Že V připadě nastalých zdravoiních políŽi v souvis]osti
podrobré iníormace
s ap lka;l kos;euckeho pipÍav[u nemall tox]ko]ogická siřediska moŽnost zjistii
o s'o2er' píjpléVll a ŽVo' t ldk Íycn e a ra'eŽ le é(a/s]\éošel'e-''
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