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V Ptaze dne 20. 12. 2017
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Mjnisterstvo zdřavotn ictvÍ jako spráVnÍ úřad příslušný podle 25
odsi'
s

l pism d) zákona č' 35o/2o11
pozdějšÍch pledpisŮ' postupem podie čiánku 123 naří;ni
E"l.op"r,et'o p",r"-u"t"
Y" '.]i^i
a Rady (Es)
č' 1907/2006 s ohledem na riŽiko pro l]dské zdraví informuje veřejnost o rizitu tatty
oi
(2_€thy]h€xyl)ftaátu
(DEHP) obsaŽené VeVýrcbku.
so:'

FAD GtRL, MAGTC GtRL, Hong SHENG, NO. BOz
EAN kód neuveden
VýÍobce/ oovozce/země púvodu: neuvedenj/ Člna
Dovozce: néuVeden
Di6tributor/ přodejce dlé značení:Van chinh Phi' Hošťájkovo náměstí
139, 43801' Žateo'
-_'_
lČ:48685585 (prodejne: samoobsluha, Hošťálkovo náměslí 139' za""'
or,l.''L*,nyj'

Riziko obs€hJ

áfu lDEHPl v hlačce spočlvá V ton^' ?e pil hie ŤohoJ estery
-urá'u"'n"
aJ. i.
,t"""
as]Enlcl a V nepos]ední řadě mohou b'a spoléČněse slinami konzumovány'
půsooi
ďeH:
na íeplodukČniorgány' H]aVa parenky obsahjje oeip
m-"oi"t"i ,ii /"'ř-''Ť" íip'"1" rl',r
'l_
0'1 D/o hŤ stanovený VČánlu 67 odil 1 veioo1en'soooem
"
5, oiílohy
ivir ió'"L"' uy.ooy
Jvádénl na rr apouŽVáJ'' nékŤerých ne.be1oe8nÝcl 'arer a pieoneírii ' náriřniiu|.opsi"r,o
palaífenŤu a Rády (Es) č í 9o7i2oo6 (R EAc H]
di_{2-ethy'hexy

ky-se]i1y'talové pijcházet do kontáktu
'fta
s Jsly a l'ůll dltete mol.ou přec.lá'"t

Popis_výrobku: PlasŤová panenha vyso{á cca 16 cÍr bi'e barvy olet' so|olr-ými
v'asY' s tex||'nim
'ánerka ]e 0alerá v papÍové skládaČce s o.uhled10L piednl stÍa']oU' Ná ooa e jiol Lrvedeny
ang]ické texly ideniifik{rjÍci Výlobek a da]ši iexty
1vnotc otŘr' Hong šiÉr'rdlili-nioltr.,e.ost
saŤy'

pooula. smal] 1ag EAD clRLl Dále ie zde uvedeno lv7en' ":á
úr.o"r.'ú iv.oo"" or"
mezllárodnich 1o€rr zemé oúvodu ,áJnlry ol ol'gin' ch'ra) ló'dói-úpožá.éir'
on"one
jti'"
nevhodnosli
vý.ooíU pro oeu oo 3 'er
oosatir,
"vůii

Vyvěšeno na úřednÍdesku dne;
svéšenoz ÚřednÍdesky dnel
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EVa Gottvaldová
ochránu a podporu veielného
ÍaVIa hlavni hygienióka ČR
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