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YlNlsŤERsTVo ZDRAVoTNICTV,
ČESKi laPUaL]KY

V Praze dne 11. 10.2016
Č' ]'] MZDR 59268l2o16lovz
Ministerstvo zdravotnictvJ postupem podle 5 6 zákona o obecné bezpečnosi] Výrobklr
č 10212001 sb ve znění pozdějŠích předpisů stanovj]ako nebezpečný tento kosmetlcký připravek:
'

En sexi, super extend, tXTREll'lĚ, mascaía (řasenka)

Výrobce/ Dovozce/ DistIibuto./ země původu: neuvedeno
PlodejceI Van Huong Pham, Komen6kého 42/4, 41a u Bíli|a' lČ: 66o64s53
(prodejna] sňÍšéné
zboží,Komenského 4214, 8ílina)

Popisi Jedná se o řasenku Ve vá]cov]tém obalu se šroubovec[m uzávěrem Na óelnl skaně obaiu j€
lveden název výrobku. Výrobek neni Vybaven pov]nným značením,jako je např.: osoba odpovědná
za uvedeni Výrobkt] natrh (Výrobce nebo dovozce), šárže, jmenovitý obsah, seznaír přisad datum
m]nimální tÍVánlivosti a povinné českétexiy.

odŮvodněnÍ: Bylo zjiŠtěno' Že

U

Výrobku nejsou prokazate]ně dodrŽeny

poŽadavky

nařízeni EVropského p9llameniu a Rády 1Es) č 1223l200g o kosmetických příplavclch Pod e tohoto
néiizenl směj] být na trh uváděny pouze takové kosmeiické připlavky' pro ]rěž je V Evropské unij
stanovena !Íči1ápráVnická č] íyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii
Př]uvedeni kosmetickóho paipravku na ifi k němu LrchováVá odpovédná osoba iníolmaóni
dokume.r1ac snadno přístupnou r]a ]edné adrese V l]nii plo příslUŠnýolgán členského sÍálu
Ve kterém se iato dokumentace nacházl Kosmetický přípravek m]]Že být dodáVán na tů pouze
pokud jsou na oba]Lr' do klerého je připravek naplněn, a ná jeho Vnějšlm obálu nesmazale]ně, č]|eině
a viditelně uvedeny jrnéno nebo zapsaný náze! a adresa odpovědné osoby' pred uvedenim
kosmet]ckého přípravku na Íh předk]ádá odpÓVědná osoba IVlopské kornisi infornláce o sloŽenl
přÍpravku' kleíéiso! dost!pné toxikologickým střed]skúm s cl|em umoŽn]t rychlé a ná]eŽité lék€řské
ošetření v přÍpadě ZdravoÍních obtlží'

Riziko pÍo spotřeb]te e spoČlVá Vtonr' Že v Fřipadě nasta]ých Zdlavotnich potlŽí V souv]s]osti
s ápllkací kosme1ického připlavku nema]í toxjkologická siřediska moŽnosi zjisiit podrobné jaiormace
o sloŽení příplavk! á zvolii tak rych]é a náležilé lékařské oŠetřenÍ'

Vyvěšono na úřední desku dne:
svěšéno z Úřednidesky dne:
i,, t r :,,ti (
tr! l. i

čR - MiIisléElýo zdrávotn]ctýi' odbo.ochran! VéiejnéhozdráVi
Pa ackeho námésti4 126a1Pra^é2 le +42Ú221971111 €ffai' Vh@mŽcí.z
Vliizujé]]no t/'osávKapo!l'|e\' +42a 224 972920 Íax +420 224 9721a5.
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