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MINISTERSTVO ZDMVOTNICTVi

ČEsKÉREPUBLIKY

-

C. j.:

V Prazg dné 2,|. 12.2016

MZDR 7O564-2|2O16|OVZ

MZDRXOOX3MFN

Míniste*fuo zdravotnicfuÍ postu'em.podle

6zákona o obecné
- bezpečnosti VýÍo bkt) é.1ozaoo,| sb', Ve zněn|
pozdé'išíchpředpisů, stanovíjako neúezp"ený
-s
t"nto úrouerc
DeXdTM,

Dreams ex|st everyday, Témporary Hair cha|k, 2 .HALK coMPAcTs (dočasné
křídy na v|asy)
-.,,
(značenidÍedolepené etikety: A741tiD3vgoAgos, EeN: g5sóó+zo74180 _iod
neexistuiár._

Výrobce/ oovozce/ země púvodu: newedeni/ Čina
Distributor: Dafine Commerce s.r.o., Tigridova
14o oo Prahá - Mich|e, |Čo: 04408926
Prodéice: Tai chinh Pham' náměstí Míiu 471, sza
'50í/6'
sr'sravonicellób, iizzlóal 1pío,i.óvnJ: noainka
nákup pro ce|ou rodinu,
náměsti Míru 471, 378 81 s|avonice)

-

levny

Popis vý.obku: Jedná se o kosmetický př'pravek _ modrou a ze|€nou
křídu na v|asy v ku|atém modrém či
ze|eném p|as|ovém obalu s Víčkem'ktery' s|ouŽí. i
ap|ikátor' Řrioy v prastoverir oil"t'. l'J".j-"iji!ň
.jako
a pravděpodolnd ein"iýňi_ie'rv iJei'tifiiujicimi výrobeil,j"fu;ffi;í

::.rťI"]:_:!?d":ky.sang]ickými
pouz|t|
a zem| pÚvodu' Na

do|eDené bílépapirové etiketě je
kód výrobku, neexistirjlci earoú (enŇt toj
z.l:čIa
cE' recyklačni symbol'.syňuót.zeteneno ooiuúištěn
á
:h9dJ
r s"k"éí;ůLhJ
prostředi (piktogram
"ýňloiijao";r"i
neni uylaueí
znaČenim, jako je napi'; osoba
'basketba|istť)'
|ovinnym
.Výrobek
odpovědná za uvedení výrobku na irfi
1ýouce nelo oóíóiJJj, lňěiJjíy obsah. datum minimá'ni trvanlivosti,

iilil;l;

čís|ošaržea seznam Dřísad.

odůvodněni: By|o ziištěno,

nejsou prokazale|ně

dodÉeny požadavky
.že (Es)
'-:. e'- "yj9!ku
nařízeni Evropského par|amentu a Rady
ízz:vzoos ó-ioi'etiJiyln pripravcicn. Podle tohoto nařizeni
:Tějí !4 !u. trh. uváděny pouze takoú kosmeticr<e piipraviv, pro-.nli ie v evropsté unii stanovena určitá
práVnická
frzická osoba iako odpovědná osoba usazéná v Evioisla unii. pri

uveaáňi Řosmeti;ilh;;ň;l;
'či uchovává odDovědná
na trh k nému
osoba iníormačníootu'*ď"i
pristupnou naleaňé;;-^#'ň;;
pÍo. příslušný olgán č|enskéhostátu,
ve kterém
t"to ootuňeniu"""n"J.no
íainazi. Kosmetický přípravek můŽe bril
dodáván na trh, pouze pokud jsou.na €b€lu, ""
do kterého
piipluář

n"prné;'
i"
,zaisáný'L."u
nesmazate|ně, čitelně a vidite|ně uvedeny jméno
" "j, iĚii5
"iéisiiřToií.i
a adresa
odpovědné
osobv'
Př€d uvedenim kosmetického připíavk! na.trli piedtládá .neoo
odloulína
áloo"
eu,op.ké
komisi
infoÍmace
o s|ože;l
přípravku, které jsou dostupné táxikotogiďým
středi"iň-!-"li;-ň;il rych|é a ná|ežitétékařské ošetřeni
v připadě zdravotních oblíží.
Riziko.. pro spolřebite|e spočívá Vtom,,.9

kosmeliďého.připrav.\U

lemají

a zvolit tak rych|é a náleŽité |ékařské
'oxiko|ogická
ošetřeni

Y.přie?dě nasta|ých zdravotnich potížív souvis|osť s ap|ikaci
stiediska možnosízjistit poJoune ůi"Á"*
ňříář"

í"i"i"ii

h,t'

Vyvěšeno na úřednídesku dne:
svěšeno z úřednídesky dne:
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,t?/l,,,,'
.' Eva Gottva|dová

ochranu a podporu veřejného
a h|avni hygienička ČR

cR ' Mjnisterslvo zd.avotnictvi. odbor ochÍany veiEného zd|aví
Pelackeho námésli 4.
oí Praha 2' te|' *lžo zza.gzl 1 1 1' e-mail: Vh@mzcl'cz'
*' w\l/w'mzcÍ'cz
,,
Vyiizule: lng' |\,iros|av '28
Kapoun ' tel': + 42o ?24 g72 g2o tax ]
záÁ óiŤiói''
'
e.mail: milos|av.kapoun@mzcí.cz
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