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Ministerstvo zdrav.tnictý' posl.pern podle § 6 Věiy druhé zákona o obecné beapečnosti
ýý,obků ó. 1022001 sb,, ve znění pozdějšich předpj§ů, §|anoví jrio nsbezpečný ten1o
ko§meti.ký přípravek:

c.9§e

3D vrHlTL, Whiaestrips, LUXE,

s.prer§e FLEX:|Ť
(bělicí pásky n3 zuby)

Výrobe§/Zer*é původ§: Proclef & Gamble, cincinn?ajoH 4§2oz UsÁ
§gvoze§i neziišiěn
Disíributori FRocMAN §,ro,, Kom€nskéao 25,763 02 žlín- §?lenovice, lČoi 49434624;

Ryr.lky lV €, 763 02 zlí.
ř,?irejce: 3elicí-pasky,com, Šeřík9va40, 331 o0 plueň (.a,ésa ireexistlrr§)
,.1.rr!/,belici-ras]iy,cr|.],

Po§k: Jed!á se o dva pla§aové sáóky, v každémz nich ie 7 neprůhledných piastoyých
obaiů mod|oslřibrné barvy, Na o,iginá;n'§ ob"le jso, angljoké a §paněa§ké lexy

identj|ikující Výrobek a popisuj'cí jeho použití.

§dův§*§ěni: Laboralomi Vyšetřeni proká?alo oa3ah peloxjdů vy]ádiený jako

peroxid
Vodíku ve výší3,06 %, To je v Iozporu s larltem 0,1 % peloxidu lodíktj {přiton].ébo neb!
uvolněného) ve yolně do§tupňých pa'p.avcích na bělení nebo zg§Větlenízubů §tanovenýBl
v přiloze lll {,eí. ě. 12} nsřizení avrop§kého p?r]amenlu é Rady (§s) č,12Bn Og
o ko§metickýctr přípravcích, Použivánl ko§r.etickýc'1 př'r€Vků ,a bě:Oní neb, zesvětle§i
zlbů s obsahem pergx'du vodlku (přiio.nného nebo uvolněného) nad 0,1% neni
bez doiJédu rtrrního lékaře,
'ezpgčné

Riziko použití výIobku bez doaledu zubního lékaře §počivá v toxických účinc'chpeloxidu
vodík!, Keré mrhou bý| zvý.azněny aplikaci na úiždříve) poíaněnou tkáň, opakova.ou
ap|ikací, ;(onzumacl alkoholu či u kuřákť., V k.3jnlm pií}adě mohou iy1o podr.inky vé§t
ke lzniku ,akovjny dliiiny ú§lní.
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