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V Praze dne 22. 12.2016
Č. i.:

Ministerstvo zdIavotnictví postupem pod|e

s 6

zákona

o

MZDR 72324l2o16lovz

obecné bezpelnosti

ě. 1a2l2001 sb', Ve znění pozdě'|ších predpisů, stanoví jako nebezpečný tento výÍobek:

I

Vlýrobků

v yeaÍ NA|L PoL|sH REMoVER No:6006
(od|akovaě na nehty)

výÍobce/ Dovozce/ Distributor/ země PÚvodu: neuvedeno
Prodejca: ouang Hien Dao' Nad školou 258, 4o3 39 ch|umec, |Čo: 27344886
(prodejna: smíŠené
zboŽl, ch|umec 227)
Pop|s výřobku: Kosmetický přípravek (bezbarvý odIakovač na nehty) V průh|edné p|astové |ahviěce
se ze|eným šroubovacím p|astovým uzávěÍem. Na |ahviěce 8e nacházÍ pouze název a kÓd výrobku
a imenovitý obsah. Kosmetický přípravek není balen do vnějŠíhoobalu. výrobek nenÍ Vybaven
povinným značením,jako je např.: osoba odpovědná za uveden| VýÍobku natrh (výrobce nebo
dovozce), datum minimá|ní tNan|ivosti, ěis|o ŠarŽe' seznam přísad a povinné českétexty.

odůvodněnÍ: By|o zjiŠtěno, Že

u

Výrobku nejsou prokazate|ně dodÉeny poŽadavky
nařÍzeni Evropského par|amentu a Rady (Es) é. 122312009 o kosmetických př{pravc|ch' Pod|e tohoto
nařizenÍ směji být na trh uváděny pouze takové kosmetické připravky, pro něŽ je V Evropské unii

stanovena ufčitá pÉvnická ěi fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená V Evropské unii'
Při uvedenl kosmetického DříDraVku na trh k němu uchovává odoovědná osoba informační
dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese V Unii p'o přísluŠnýorgán ě|enského státu,
Ve kterém se tato dokumentace nacháŽí. Kosmetický přÍpravek můŽe být dodáVán na tÍh' pouze
pokud jsou na oba|u, do kterého je přípravek nap|něn, a na
'ieho vně'|ším obalu nesmazatelně, Óite|ně

Vidite|ně uvedeny jméno nebo zapsaný názév a adresa odpovědné osoby. Před uvedením
kosmetického přípravku na trh předk|ádá odpovědná osoba Evropské komisi informace o s|oŽení
připravku' které jsou dostupné toxiko|ogickým střediskŮm s cílem umoŽnit rych|é a ná|eŽité |ékařské
ošetření v přÍpadě zdravotnÍch obtÍŽí.

a

Riziko pro spotřebite|e spoěíVá vtom' Že

V připadě nastalých zdravotnich potÍŽív souvis|osti
př|pravku
nema'ií toxiko|ogická střediska moŽnost zjistit podrobné inÍormace
s ap|ikac{ kosmetického
o sloŽeni přÍpravku a zvolit tak rych|é a náleŽité |ékařské oŠétření.

VyvěŠeno na ÚřednÍ desku dne:
svěšeno z Úřední deskv dne:

il| ;:; .:a:-:Ů.:

ČR _ Ministerstvo zd|avotnictvl . odboÍ ochIany veřejného zdraví
Pa|aďého náméstí4' 128 01 Praha 2' tet.: +420 224 971 1,l1' e.mail: vh@mzc..cz' vwýw.mzcr.cŽ
Vyřjzuje: |n9. MiÍoslav Kapoun, |e1: +42o 224 972 92o,
e-mail mkoslaV'kapoun@mzcÍ'cz
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