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HINISTERSTVO ZDRAVOTN ICTVI

ČrsrÉr.rpuaurv

v Prcze

Č'l : MZDR

dné 3' 3' 2017
55889/2o16_7/ovz

MinisteNtvo zdÍEvotnictvi postupem godle s 6 Věty druhé zákona o obecné bezpečnosii výÍobkir
č' 102]/2001 sb'' Ve znénÍ pozdějŠÍch předpislr' stanovÍ jako nebezpečný tento kosrnetický prÍpravek:

CANNABIOS, Organic Hemp Moislurizing & Softening, Skin and Body Lotion,
Bio ko.opné hydra:ačni & zvláčňuJícÍp'eťovée aělové mléko,

,'.,l.csM250' :AŇ: 8595247300312
šaže:21 91 50381' expíracei 2018'05

Výřobce/ země pivodu: Net!Út

-

Bio s'r o.' Beskydská 130'1/2' 79o o1 Jesenlk, lČ: 27849431

b]lém plestovém obalu _ lahvičce s Víčkemo objemu 2o5 ml'
přední
Na etikeiách Ba
a zádni shaně obalu jsou uvedeny údaje identiíkujicÍ \ýrobek a jeho použjti'
odpovědnou osobu zemi pÚvodu, jínenovitý obsah, seznam přlsad' čáÍový{EAN) kód a dalŠ! kódy

Popiši Kosmetický přípravek V

Výrobk! Dále se .la eliketách nacházl symbol doby trvanlivosfi po otevření (symbol otevřeného
kelímku) a symbol nabádaj'cÍ k šetmémuVztahu k Životnírnu prostředí (piktogram , béskétbalisiy.).
Na dně lahv'čkyje Vyznačena šaŽe Vý.obku a datum expi.ace
odúvodněnÍ| l\likrobiologické vyšetřenI Vý.obku p.okázalo přítomnost aerobnlch mezofilnÍch mikíobů
ňnožslví1'2 x 1o4 KTJ/g' očekáVaným misiem expozjce je kŮŽe celého lěla (body lotion)'
Mikrobiologická kvalita výrobku nespliuje požadavky Pokynu Vědec&ého Výboru pro bezpečnost
spoiřebitelů (sccs/1564i 15)' oddll 4_4 (The sccs's Notes of Guidance Íor the Testing of cosmetic
substrances and the]r saÍety Evaluation,gth revjsion), na který odkazuje část 33 prováděcÍho
V

rozhodnutí Komisé (EU) č' 674/2013, o pokyaech k přiÍoze l nallzenÍ Evropského parlaňentu a Rady

(řs)

č' 12232009 o kosmetických přípravcích' Limit pro miklobíálnÍ kontamina.i (103 KTJ/g}
kosmétickéhopřípravku kategoíe |l je překročen' Na zákíadě těchto skuteónost! není lrvedený
výÍobek bezpečný Ve smyslu č]ánku 3 nařízení Evropského par|aňéntu a Rady (Es) č' 122312009
o kosmetických př{paavcÍch'

Riziko kontaminace aerobními rnezoÍln;mi mikÍoby spočÍVáve zhorŠenÍtoxikologackých vlastností
výrobku Vinou produkce toxických radikálú a mikrobiálních toxinů činnostímikrobů, jejichŽ důsledkenr
může být lokálnjdrážděni, event. lokálnIzánět kúže.

VyvěŠeno na jřednl deskLr dne:
svěŠeňo z úřédnídeskydnej
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lvói' Eva Gotivaldová

náměstkyně áao ochranu a podporu Veřejného
zdravja hlavnÍ hygienička ČR

- lMin ste.slvo zdÍavotňctvi o.lbor ochÍaný ýeřqného zdrévl
Pa]ackého násěslí 4' 128c1PGha2 |e +420224971111' e_ma]l vh@mzcÍ.e' M/W mzcÍ cz
Vyl'uje: lig' Mircslav Kapoui .lel.: +42a 224 9?2 92a' Ía,: +420 224 972 1o5
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