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MlNlsŤrRsTVo zDRÁVo;Nlc_'vi
ČEsKÉREPUBUKY

V Prcze dne 2. 12. 2016
Č' j': [/zDR B8478l2o16tovz

l\,,l]nisierstvo Ždlavoinjctvl jako správni Úřad přís]ušný podle

1 p;sm' d) zákona ó' 35o/2o11

s 25 odst.

sb', Ve zněni pozdějŠíchpředpisů, postupem podlé článku 123 nařízeníEvřopského parlamenlu
a Rady (Ěs) č' '1907/2006' s ohledem na liziko pro lidské zdrevi inforřnuje Veřejnost o lizik! látkv d!
(2-ethyihexyl)fta]átu (DEHP) obsažené ve výrobku:

sweet přincess the Fiřst, No. 1245, MANř'|ERs ARE Enctlanting, BEAullFUL GlRLs!
(z.ačeníd]édo]epené e1ikelyi Pa.e.ky, B-B: BB16_11o2B,
EAN: 69246001'10287 - kód neexistuje)
Výrcbce/zémě púvodu| neuvéden/ Čína
Dovozce dl9 značení:B E B Mér<et' LibLss<a 3'9 142 oo P.a|ra 4 (til.na neexistuie)
Di6tributor dle nabývacÍch dokladů: poLARoNAs sÍ'o, Teslova 1egnb' ;oi oo ostrava
Přiýaz' lc a2492aa1
Prodejce: Phong Nguyen Van, T'G'|\,4asáryka 140' 538 21 s]atlňany {sidlo i plodejna Potraviny
Veóerka)

-

Riziko

obs.ahu di-(2_ethylhexyl)ftalát! (DEHP) V hlačce spočíVáviom, Že přihře mohou estery
kysel]ny ftatové piicházel do kontakiu s Ústy a kůŽj dílěte' mohou přecháŽet dó slin' ulpíVat na íech
a sliznici a V neposlední řadě moho.] být spoíečně se siinami konzumovány' óEHP pŮsobí
na reprod!kčníorgány. Homogenizát obliěéjové čás1i panenky obsahuje DEHP V ]]].oŽství 9.94 o/o
hm' To nesplňuje |imit 0'1 9o hm , s:anovený V ělánk' 67 odst' 1 Ve spojení s bodém 51 pljlohy XV l

(omezenÍ Výroby' uváděnÍ na kh a pouŽíVání některýca nebezpečných látek a předměiŮ) nářizenl
Evropského par|amentu a Rady (Es) č' 1907/2006 (REAc'-l).

Popis výrobku: Plasiová panenka Vysoká cca 25 cm s dlouhými Vjasy a Vý.aznýma očima
šátecň s olňáme!]ty' Výrobek je ba]en do papírovésk:ádarky s púsiitnýnl plaslovým

v d]ouhých

prúhledem

V

če]n' slěné' Na obalLr se nacházeji eng:ické náp]sy identiÍikujicí výlobek a'zemi pŮVoáu,

kód výÍobku, lvř€nÍ. že vlirobek by| testován podle mezinárodnlch norem,

L]pozorněnl

na nevhodnost Výrobku p.o dět' do 3 léi (3+)' .ecyklačnísyínbol, piktogram Zeleného bodu a značka
shody
Na dolepené etiketě se nacházl rŮzné kódy (včetně neexistujíciho čárového - EAN kódu)' Český název výrobku' neexistujícífirme jaa(o dovozce, zeĎě pŮvodu' Žnačka shody cE české
Valová.í před nebezpečim polknutl nebo vdechnutÍ Ínalých odděli1elných části informacé
o nevhodnostivýÍobku pro holčičkydo 3let
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Vyvéšeno na Úřednídesku dne:
svěšeno z úřednídesky dne|
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