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V Praze dne 13. 10.2016
MZDR 59581l2o16tavz

lú]nisterstvo zdrevotnictvi postL]pem podle s 6 zákona o obecné bezpečnosl] výrobkÚ
č' í0212001 sb', ve znění pozdě]šlch předpisů' stanovíjako nebezpečný tento Výrobekl

Kiss Beauty Lipsllck
1balzám na fty)

výřobce/ Dovozce/ D,lt.ibutor/ země púvodu: neuvedeno
Přodéjce| siyl_ shop, s í o , Libušská 319/126' 142 00 Praha
(prode]na: sTYL-sHoP Jabloňová 3000/15' P'aha 10)
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Písn]ce

popis: Jedná se o kosmetický přip.avek ' ba]zám na rty V cca 5 c|.n dlouhém plastovém obalu
Vý.obek je ba]en V b]ishu Kromě názvu Výrobku reni ba|zám na rty Vybaven povinným značen]rn.
jako je napi'| osoba odpovědná za uvedenÍ Výrobku na irh (dovoŽcé), seznam přísad, nomináhí
obsah, dat!nr m]n imá ln í trr'anlivosti' Šažea povinné českétexty'

odúvodně'í: Bylo zjiŠiěno,Že

u

Výlobku nejsol] prckazatelně dod.Ženy

nařÍzenj Evropského pariarnentu a Rady (Es)

č '1223/2009

poŽadavky

o kos.netických přípravcích. Podle

nařtzení srnějí být na t.h uváděny pouze takové kosme1]cké přJpravky, pro něž ]e

V

loioto

ťvropské Unii

sta.ovena u.čitá práv.ická či Íyzická osobá jako odpovědná osobá usa2ené V Evropské un j'
Při uVedenÍ kosme1ického přípráVku na tlh k němu uchovéVá odpověd.á osoba ]nformační
dokuÍřrentaci snadno přÍs|]rpnou na jedi|é ad.ese v Unii pro příslušnýorgán č]enského siálu,
Ve kterém se tafo dokt]meniace nachází' Kosrneiický přlpravek můŽe býi dcdáván na tň, pouze
pokud jsou na oba]u, do kterého ie přtpravek nap něn' a na ]eho Vnějšim obaiu nesmaŽatelně' čiie ně
a Vid]telné uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby Před UvedenÍm
kosmetického přípravku na kh předkládá odpovědná osoba EV.opské ko.nis] iníorn]ace o sloŽení
příplavku' které ]sou dostupné tox kolog ckým s1řediskŮm s ci{em u.roŽnrt Íychléa náleŽité lékařské
ošetřenl V přIpadě Ždrévoinjch obtjŽÍ

Riziko pro spotiebÍte]e spočÍVáViom' Že

V

př{padě nas1a]ých zdravotnÍch potíŽI V souvislostl

s ap]ikací kosrnetickérlo připráVku nemají tox]kologická střediska moŽnosl zjistil podÍobné iníormace
o složení přÍpravku a zvo]it tak rych]é a náleŽ:té lékeřskéoŠetřenÍ
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Vyvěšeno na úlednídesku dne:
svéšenoz úřednídesky dire:
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naméstkynépio ochranu á podpor! !ele|ného
zdravi a h avni hyq en cl,a ČR
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