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l\4inislerctvo zd.avotn ictví jako správnÍ Úřad přís]uŠnýpodle
s 25 odsl'

pozdějšÍch předpisú, postupem podle
ělánku

:oY".:1*]
a Rady (Es)Č 1907/2006'

í pÍsm' d) Žákona

í23 nařÍz;!í ev/opstlno

sohledem na nziko p'o hdské zd?Vr
{2-elhyll'exy )fÉléU(DEHP) obsaŽeré ve Vý.obku'

a' 35o/2o11
panamentu
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DlVERslTY FÁsHloN, No.39', Wonde'Íul World, sNoW ÁND lcE
coloRs
(značeni dlé dolepené etkety| Panenka' trelir
lo: or_zá-oi žú:lsř-'
EAN: 8823666603505 - xód neexisluje)
výrobce/ zemé původo: neuvéden/ Čina

oovozce dle znsčeni: Gl\,4T s r'o Blno (V BÍně taj,oVá ílma 'reeyistuJe]
'
Dlstributor/ Prodejce: Vinh Hoang Var'ii v"."ryl."" iss'
oóó ói'Věletinao uoravou.
ICO:6935186a

Riziko obsa1J d -(2-elhylh€xyi}ftalalJ ÍDEHP) v hlaČce sDočívá
V lorň Že piihle molou eslery
kyse'iny fialové plicházet do KorteklL s
'i".u a'kůzt oíter" .";;;ř";-hj.";;.i#''.,tpiir"t
_ďÉle ne"r'
a sliznjci avleposledr:

ladé mohoJ oú soorečné

lonru.ouány

""

óiřii.i.í!.w'

na reprodUkčnÍ orgánY' Homooenizát outiá;ove'cast' p-aneniý
"rinul'i''
óu""nr-"
hm To nesplňu1e|l-nt0'1 % hr'l'' slanovént u c,antu óz
oo"t''t
_t"i"*-"

za r v,

*;;;j;"i;;od;;;;;iíl"hy
'o-'"oíiio;

(omezení vyíobv' Lvádénl na tlh a DoUžÍVá1í_1ěkterých
n"o".o"cný"i
Evropského oarlamentJ a Rady {Es)

""p,i.oo,

č 1907/2006 (RÉAc,])

xvll

n"rize.t

Popls výaobkui Plaslová panenka Vysoká cca 27 cm s dlouhými
svétlými v]asy v modÚch dlouhých
šateÓh. Výrobek je balen do papi'ové skládacky s pÍůsvitný;pr""touý.
piJiruo"ň_rii"rni
Na oba'u.se nacházejí anglické nápjsy idénti ikujicl
r,'7rooe* á zemi půváo", Loá
"tene
x
wr"il",
výIobek byl testován podle mézinárodnÍch norem a upozo.nénl
na nevhodnost výrcbku
''""i'
prc déti
d"1]"' di"Ť! obsahu ftalých čás1í(nebezpečÍUjušenl) (3+' uv,lJ,"no-"*J'p'iitog.'"'l,
i
Žnačka shody cE, piktogÍam zeleného bodu a lecyklačnl
sy;bor' rua'aoupene' etitje'se nacnazi
úznékódy (včetně neexist!]'icího čá'ového - EAN - kódu)';eský náze;
uy"oJtu] n"l'iiorl'",
Žnačka shody cE' českéupozornění na obsah ma'ých
'ir'u
áasti a stim souv:se;ici
9oYoz:e''
l1o
Varováni před nebezpečÍmpolknLrtí nebo Vdechnutí ma:ých
oddilitelných ca"ti
lnror'""u
oro děi do3let {vyjádňeno táké piktogramem), po'pi" y1,oiku-"
:^::Jlli._:l!y:.l:.
recyKlacnl symboj, piktogram Zeleného bod! a syÍnbol
" "nyo"'i'
nabádajjcí k šetrnému ;áahu kŽivotnimu
prostředí (piktogram''basketba]isty")

Vyvěšeno na Úředn' desku dnei
svěšeno z Úřédnl désky dne:
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