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V Praze dne 20,6. 2016
č, j.: x,lzDR 41oBl2a16lavz

Ministersivo zdravoin]ctví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosii Výlobků
č 102/2001 sb,, Ve zněnípozdějšich předpisů, stanoví]ako nebežpečnýte.to Výlobek]
n!r'a. Nail Polish, Net:20 ml
značenidle dolepené etikeiy: LAK NA NEHry
VÝřoilce/ Dovozce/ země púvodu: neuvedeno
Distributoř: ]dealproduction s,1,o,, slavcjová 579/9, 128 00 Praha
(nedohled6ielná

iilí]a)

Prodejce: Té1 La: N9, /er V.|erroÝa '/3J/ l 149 00 P.al
.p,o\o7ov,la 1-2llce, -aT,3 1,velrts /]B, Z.le7'lJ, B'ód)

2

Nusle, lČ: 29126347

d CnodoV lČ 2 '97a33-

Popis: Jedná se o lak na nehly V ri]zných baruách Ve skieněném pri]r]edném flakonu s p]asiovým
UzáVéIer]. Na ílakonu je naiištěn néZeV Výrobku Vang]ičtně a ]eho jm€novtý obsah Ná Vlčk! je
nalepená etikeia s českýff názvem Výíobku uvedením soženl Výrobku a dašínr iexty s chybanr
(rapř .,Urceny pro ]iseni"). Vý.obek ne|i Vybaven povrným Značením,jako ]e napi, osoba
odpovědná za uvedenlrýlobku na trh (Výrobce nebo dovožce)€ šade,

odůvodnění:By]o zjištěno, že

U

VýrobkiJ nejsou p.ókazatelně dodíženy požadavky

nařlzeni Ev.opského paramentu a Rady (Es)

č 122312009

o kosnrellckých přípravcich, Pod]e toho:o

nařízení smějí bý1 n3 ll"h lváděny pouze lakové kosmetické plíp.áVky, pro něž je V Evropské un]i
stanovena Určitá pláVnická ó] iyzická osoba jako ódpovědná o§oba usazená V EVropské uni],
Pii Uvedení ko§.netlckého př[pÉVku na trh k nému uchováVá odpovědná osoba infolmači]
doktlmeniac snadno přlslupnou na ]ediné ádléséV Uni pro přIslušný olgán členskéhoslátu,
Ve lde.ém se lato dokurnenlace nacházl, Kosmetický přípravek rnúžebýi docáVán na trh, pclze
pokud jsou na aba lU, do kierého je piíplavek na pln ěn a na jeho Vnějšim obalu nesmazaie ně čieně
a vd]ielně uvedeny jnréno nebo zepsa|ý náze, 3 ad.e§a odpovědné ogoby. Před uvedenim
kosmetjckého pliplavku na {íh předkládá odpovědné o§oba Evropské komisi inj-ormáce o s]oženi
přjpravku, kte.é jsou doslupné toxrko]ogickým stied skům s cí]ern Umožnit ryóhlé a ná]ežjié lékařské
ošetřenlÝ pllpadě ždráVotnich obtíži,

Riziko pro spolřebiteie spočiVá Vlorn že Vplipadě nasta{ý.h zdravotních potížiV §cuvlslosli

s ap]ikací kosmellckého připravku nemají toxkologická střediska .nožno§l zjistit podíobné niormace
o s oženi přípravkú á žVolii tak rychlé a náležité]ékařské ošetření

]mií Va]enta Ph,D

VyVěšeno na úřednidesku dne:
svéšenoz úřednídesky dne:
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