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l\,rlínisterslvo zdravoinictví poslupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosli výlobků
č 102l2o01 sb,, Ve zně.í pozdójšlch předp]sů, §tanovíjako nebezpeóný tento výrcbek:

Bucco sBptil 3
(plipraVek pro Vyp|2choVá.i úsl)

odaovědná osoba/ Dist,itrutor/ země původu: BEAUTY LlNE s,r.o,, Na okruhU 488/27,
,142
00 Praha 4, lČ: 28569733/ Francie (d]e u.ačení)
Prodejaei prode'V ČR na ákádě ob]ednáVky ž t]štěných nzeráJirv růz.ých tjskovinách
(čašopisech)

Popis: Příp.avek pro Vyp]achování l]§t, uvedený na t.h jako kosmetický pllp.avek, je baLen do hnědé
plégtovó láhvčky |rnenoýilý obsah 125 ml) s bílýrn Uzávěrem. Na ejikeiě se nacházeji náp5y
idenliíikljlcí Výrobek (rij, BúccosEPŤlL 3 a DlREKa MARKĚT) a jeho použitJ, Žádný z texiů
na eiiketě .euvádí jákoukol ko§melickou funkc] Výrobktr (naplo1i lomu je Uváděna dez]nfekčni
lunkce, kte.á je neslt]čteiná § kosmel]ckým flnkcem]) Naetkeiěje dále uvedena zenrě pi]Vodu,
seznam přišad (V€ íornrě neodpovidajici p]atné egis]ativě), náVoci kpoužtl, upozoměnl, název
a adresa dis|ributolá, Výrobek neni lybaven povinný.n žnačenim,jáko ]e osoba odpovědná
2a Uvedenl Výrobku na trh (Výrobce nebo dovozce)

Odůvodněnia ririko; oC]povědná osoba nesplnila pov]nnosi danou článke.n 5 nařizení Evropského
pallamentu a Rady {§s) č.,1223/2009 o kosmeiiakých přípíavcích(dá]e ]en nařízenl) proiože
nepředložila orqánu dozoru inJofinačnídokuffentaci Včetně zprávy o bezpečnosti kosínetiakého
přípravku Tiřn nebyla doložena bézpečnostkc§,netického přípravku plo ]idské ždravj Ve sfiys{!
člár ků 1 o a 3 nařlzen
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Neby y sp]íě ny

d a]š í polinnosti,

jako ]e napi, pied]ožea l d úkážu o dodržgn í

spíáVné Výrobni práxe Výrobce/osoby odpovédné podle č, 11 nařiženl nebc ideniilikace v íámci
dcdavatelského řeiěžce {což je v lozpor! s Ď|ánkem 7 nařízenl).

Vyvěšeno na úiedníde§ku dne:
svěšeno z úiedníde§ky dn€:
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