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MlNlsTERsTVo zDRAVoTNlcTVi
cEsKE REPUBUKY

Č. j.:

V PGze dne 20. 12.2017
IíZDR 6o128l2o17/ovz

jako spráVní Úrad přÍslušný podle 25
odst. 1 pÍsm. d)zákona Č 35o/2o11
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pozoelŠ{ch předpisů postupem

pode článku 123 nařízéníEvropského parIamentu
,ir'',u l'tty ai""r.1i;ši'i'

a Rady (Es) ě' 1907/2006. s ohledem ne Íjziko-pro |idské
zdréV' inrol..uf
(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené Ve VýrobkLr:

charm MAGTC GtRL, FASHTON ctRL, HAppy ctRL TREND,
NO. 9rO
název d]e značenína dolepené etiketě: panent
oe g6z5]jóóá
EAN: 1225222a25016 (kód neexisluje)
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znač€ni,/ zomé púvodu: chenghai shanton. Province
Guangdong, Průrnyslová

Dovozce: neuveden

Distřibutor/přodejce dl€ znaóonl: Va1 ch rh Ph HoŠlálkovo
námésli 13q 43Fn1 Ž.rÁ
lc 48685585 (olodelra sérroobslJ_a' r-"stj u"""
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Riziko oosa1u oi'l2-ethvl.exy||tiáéŤJ
'DEHP] \.h.acce spoóÍVa Vtom' Že plihie mohou es.e.y
kyseinyttaovéDicházetdokortáktls'i"tvéiůŽidltéle.i"r'""pr""rá!"ii,iir''utp''Ltn"n".n
a sljzricl a v neoosledlÍ Íadě mohou býl
se srra;i ko;;;m;;;-y -óeie pisoor
'
ná íeprodukčr|
'sDo|ečÍě
oroánv i|ava oarenkv ob'.áhLje
oerrp v mroisŇi;ž'o-;i'ň'i' io íJ"o nul" r',.n
01% hm sbnovený včlálíJ67 ocjst 1 Ve;poje1Í sbodeŤ
si p.u"iy ivii r'ór"e)enr uyrooy'
UVáděnÍ na tú a pouŽíVání něklerÝch nebezpeénýcn
rater< a pt;oÁeioj nart-"ni_ruropsreno
parlamentu
a Rady (Es) č. 190712006-(REAcH)'

Popis výrobku: PIastova oane1xa WsÓká cca 23 cŤ Ťoolébarvy plet'
s dlouhymi vlasy'
s ie)íiln Ť
Panén<a 1e balena v pápírove stuoaece s prr:iĚáno,l'iLo""i.ir*á,-'i
.Šaly'
Íexty d-e1t'f kuJ|c' Vý'ooek a oaiŠlmi te\Iy (chaím
or.t'' t ' ret |oi ía"py
""gl'"t}'.,'
ž"},' x+pv
o .r
tle"d Fashron-Gjrl' They will make you naooyj' .naagic
|m so.ry foÍ le,ng'monstár.1s' """i
r'rá.ii'io|. o"'ng so

fulzeni, Že výrobek byl vyrobe; drJ ,n".ňá.jn]"r'-ni'.'
l."
:::^v':"'::!:'D'i|"
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puvoou UpoŽornéni oh:|e'uvedeno
edně nevhodnosll VÝ.oDK- pío oět' do 3 lét z důVooL neoeziet]
lá.]serr
rvr:t
obsahJ rnalych iáslic {Vyjádře1o Ékepiktóg.a:'en1 Na bÍle naleoené
et<etě je uveoe1 nazev cz
oalenka L,polo.něni lerto vylobeí obsanu,e Íra€ Část|' 1ÍéČ'(an"-i
oo s r"r'
neexlsÍujlci FAN koo' vylobeno v Č'ne adreia vý.ooce P-okynv
"n"Jrij i]J'oit'
r< uJzoe a oa_siriňace
tte-to
pÍodukt re1í do vodv nebo použti ve Vlhkéri p.ostieo:
ABs Šetrrét iivot-inu prÁi.eot rnaenat
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