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C. j.:

Ministerstvo zdravotnictví postupem pod|e

s 6

v Ptaze dne 22. 12.2016
MZDR 72226t2O16tOVZ

zákona o obecné bezpeěnosti
n"o.au.ny t"nto výrobek:

ě, 10212001 sb.' Ve zněni pozdějšÍch přeJpisů,
stánovíj"l.o

Výrobků

vittořio Bel|ucci, the BEST ln the Wodd..., 50
mt
(pravděpodobně toa|etní voda)

Výrobce/ Dovozce't DistřibutoÍl země púvodu:
neuvedeno

ProdeJcé: Quang Hien Dao, Nad Ško|ou 258, 4o3
39 ch|umec, lČo: 27344886
(prodejna: smíšenézboŽl, Ch|umec 227)

Popis výrobku: Kosmetický přípravek (pravděpodobně
toa|etni Voda) ve sk|eněné lahvičce fuaru
pou," nJ."u l.o1"
a jmenovitý obsah' Kosmetický připravek
není ba|en oo untlino oba|u. Výrobék není Vybaven
povinným znaěenim, jako je např.: osoba
odpovědná .a uueJ"ni Výrobku natÍh (výrobce
nebo
dovozce)' datum minimá|nÍ tÍvan|ivosti, čís|ošaÁe,
u",n"..n pri."J" povinné ěeské texty.
Vá|ce s ěerným šroubovacim p|astovým uzáVěrem'
Na |ahvičce se nácházt

odúvodnění:By|o zjištěno'

Ž€

u

nejsou pÍokazatehě dodrŽeny

poŽadavky
_Výrobku
nařÍzenÍ EvÍopského parlamentu a Rady (Eš)
č' tzzs2óos o k;s;et.c|(ých přÍp*|Vclch. Pod|e tohoto
nařízení smějí být na trh uvádóny pouze ta}ové
kosmetické příprevky, pro něŽ je v Evropsté
unil
stanovena určitá právnická či- fyzjcká osoba jako
oopovedna osooa usazená v Evropst<é uniil
Při uvedeni

kosmetického připravku na trh k němu
uchováVá odpovědná osoba informační
.
dokuméntacísnadno přístupnou na. jediné' adrese
v unil pr.o.pri.rusny orgán č|enskéhostátu,
Ve kterém se tato dokumentace nacházÍ.
Kosmetický pripraver
oy' dodáván na trh, pouze
pokud jsou na obalu, do kteÉho přípravek
ie
'.:z" oo"|u nesmazate|ně,
naprnen,.a.na pno u*isi*
Čite|ně
a Vidite|ně uvedeny jméno nebo zapsany název a
adresa odpovědné osoby. Před uvedením
Kosmetického připnvku na trh předk|ádá ádpovedná
osou
komisi info|mace o s|oŽení
přípÍavku, které jsou dostupné toxiko|ogickým
střeolsxtm s cilem umoŽnit rych|é a ná|eŽité |ékařské
oŠetření přÍpadě

iňpxe

V

Rizil:

{

zdÍavotních obtíŽí.

spotřebite|e spočíVáV tom,

Že

případě

V
nasta|ých zdravotnich potiŽi V souvis|osti
s aphkací kosmetického přÍpravku nemají toxiko|ogická
střediská moŽnost zjistit podÍobnéinformace
o s|oŽení přÍpravku a zvo|it tak
rych|é a ná|eŽité |ék;řské oŠetřenl.

VyvěŠeno na úřednídesku dne:
svěŠeno z Úředni desky dne:
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EVa Gottva|dová

pro ochranu a podporu veřejného
žarái i a na,ni ň,yóňřl; óň

cR---Ministe.sNo'zdravotniclvl - odbor ochíany veřejného
zdraví

!i5jói[l#r-".H|?:;l::,fl.??,::",;:zy:ť,8.,;;íÍ;nliv''@mzcr'cz,

WWw.mzcí'cz

Vittori.l Í]eIlu

50 ml

