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V Praze dne 21 6, 20'l6
41243l2016lQvz

č, j,: N,lzDR

Ministerstvo Zdíavotnictvi postupem pod'e § 6 zákona o obeané bezpéčnosti Výíobkú
č, 102/2001 sb , Ve žněnj pozdéjšich předpisů, st3noVíjako nebezpečný lento Výrobek:
Dier llaal Polish, Foť creation of moťe beauty proressional imple,nent, 15 mI

Výrobce/ Dovozce/ země pl]Vodu: neuvedeno
Distřibuíoli ldealproductjon s,1,o,, slavojova 57919,128o0PBha2- Nusle iČj 29126347
(nedohledate]ná firma)
Pťodejcei iien Lam Nguyen, Valentova 1733/3 149 00 P.aha, chodov )Č 27974332
,orovo7o/rd, t,zrice 1árr 3 <VeIrá /38, Že ezfy B,oo)

Popis: Jedná se o lak na.ehty ve skléněnémpíúhedném flakonu s plastovýrn uzáVěrem Na
ílakonu jsoU natštěny anglické texty ]denliíikujíci Výrobek, Výťobek není Vybaven povjnným
značealú,jako je např.: osoba odpovědná zá ,Vedení Výróbku na trh (Výrobce nebo dovožce),
seznaň pijsad, šažea povjnné českétexty,

odúvodBění: Bylo zjištěno

že u

Výlobku nej§o! plokazatelně dodrženy požadavky
nařizení EVropského parlamentu a Rady(Es)č 122312009 o kosmetických přípravcích Pode iohoto
náříženl směji být na trh uváděny pouze iakové kosmetlcké přípravky, pro něž je V Ev.opské Unii
sianovena určiiá práVnrcká či í}"ická osoba jako odpovédná osoba usazená V Evropské Uni.

Přiuvédení kosmeiiókého přípÉVkuna ah k němu !chovává odpovědná osoba iníorrnačal
dok!menlac] snadno přistupnou na jediné adrese V tJnii pro příslušný orgán č]en§kého siátL],
Ve kterér. se 1ato dokt]mentace nacház[, Kosmetický přípravek rnŮže být dodáVán na irh, pouze

pokud jsou na obalu, do kterého je připravek naplněn, a na jeho Vně.]šIm obalu nesrnazatelně, čitelně
a Vidilelně Uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby PřeC] uvedenim
kosme|ckého připaavku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské korni§i informace o s]ož€ní
pajpravku, které jsou dostupné toxikologickým střed]skrm s cilern ufiožnii
rych]é a ná ežilélékaiské
ošelření V případé zdÉVotnich obliži,

Riziko pro spotřebitele spočívá Vtom, že V připadě násiálých zdraVotních potížíV souvislosli

áp|ikací kosmet]ckého přípravku nemají toxiko]ogická střediska možnost zjislrt podrobné informace
o s]oženl přípravku a zvolit iak rychlé a náležité lékařské ošeiření.
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