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V Praze dne 6. 4. 2016
č. j.: HlzpR 23599/2016/ovz
Ministersivo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků
č.10?l2aa1 Sb,, ve znění pozdějších piedpisů, stanovíjako nebezpeóný tento qýrobek:

Baolishi LlP §TlCK
VýrobcelDovozce/DistributorlZemě původu ; neuvedeno
Piodejce: Thi Huong Tran, Husova 246,537 01 Chrudim lV
(provozovna: tržnice, Jiráskova 519, 513 01 Semily)

popis: Jedná se o kosmetický přípravek * rtěnku v různých třpytivých barvách uloŽenou
v plastovém obalu s průhledným uzávěrem. Na uzávěru natiŠtěn text Baolishi NEW
Llp§TlcK a dně obalu je natepena kruhová papírová etiketa s textem BAOL|§HI, Net
wet:3,5g, BAoLlsHl cosMETlc§ Co", LTD. Výrobek není vybaven povinným znaČením,

jako je např.l osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), datum
minimální trvanlivosti a seznam přísad,

odůvodněni: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrŽeny

PoŽadavkY
o
kosmetických
(E§)
1223/2009
č.
PříPravcích.
parlamentu
Rady
a
nařízení Evropského
podle tohoto nařízenísměji být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něŽ
je v Evropské unii stanovena určitá právnická či ťyzická osoba jako odPovědná osoba
usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává
jediné adrese v Unii Pro
odpovědná osoba informačni dokumentaci snadno přístupnou na
příslušný orgán členskéhostátu, ve kterém se tato dokumentace nacházÍ. Kosmetický
přípravek můžebýt dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek
jméno nebo
naplněn, a na jeho vnějšímoba|u nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny
zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedenim kosmetického přípravku na trh
jsou
předkládá odpovědná osoba Ěvropské komisi informace o sloŽeni Přípravku, které
dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náleŽité lékařské oŠetření
v případě zdravotních obtíži.

prCI spotřebitele spočivá v tom, že v případě nastatých zdravotních PotÍŽÍ
v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska moŽnost zjistit
podrobné informace o složenípřípravku a zvolit tak rychlé a náležitélékařSké oŠetřenÍ.
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- odbor Ochrany veřejného 4draví
ČR - Ministerstvo zdravotnictví
,128
01 Praha 2, tel.: +420 224971 111, e-mail: y!@mzcr"cz, Wu/\ť,mzcť,cz
Ěalackého náměsti 4,

Miros|av Kapoun, tel.: +420 224 972 920,.fax: +42a 224 972 105,
e-mail: řniťo§lav.kapoun@mzcr.cz
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