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MinisléÍstvo zdravotniclvÍ poslLrpeÍn podle s 6 zákona o obecaé bezpečnosli Výrobků
Vé zněni pozdějšÍch piedp:sů' stanovíjako nebeŽpečný tento výlobek:

č' 10212001 sb',

Lucy cEL ctasstc, 15 ML
znaóe.ídle dolepené etikety: Lak gelbez UV lampy
VýÍobce/ Dovozce/ Di6t.ibutor/ země pÚvoduI neuvedeno
píodejce: K'KlR]Kl s'l.o , společná 2190/1' 182 00 PÉha L'beň' lčo: 0556431o
(prodejBa:

'ržnice

KlKlRlKls'r'o', PraŽská

146/28' 460 01 Ljberec

ll-

NoVé Mésto)

Popi6 výřobku: Jedná se o kosmet]cký přlpravek - lak na nehty rŮzných odstÍnŮ - ve skleněném
průhledném flakonu s pias1ovým šroubovacím uzáVělen]. Na ěelní streně výíobku je uveden jeho
název a nominálniobsah' Na zadní sÍaněje na|epena etiketa s českým názvem Výrobku' s návodém

k pouŽití' séznamem přisad' nominálníň obsahem, symbdéň Zeleného bodu, symbolém doby
lrvanlivosli po oievřenl (syňbol obvreného kelímku) a symbol odkazu na plipojené informace
(symbol otevřené knihy)' Výrobek je prodáván Volně ložený' Výrobek nenl vybaven povinnýÍn
znaČeňim' jako je např. osoba odpovědná za Uvedení Výrobku na tÍh (VýÍobce' dovozce)' čísloŠarže

a povinné českéiexty'

odúvodněna; Bylo zjišténo, že u výrobkt] nejsou prokazatelně dodženy poŽadévky nařÍzenj
Evlopského paÍlamentu a Rady (Es) č. 122312009 o kosmetických přípravcich. Podle tohoto nařÍŽení
sÍěji být na tft Uváděny pouze takové kosmelické příprevky, plo něŽ je V Ewopské ulrii slanovena
urěitá právnická ča fyzická osoba jako odpovědná osoba Usazená V Evropské unii Př'UvedenÍ
kosmetického přlpravku na trh k nému uchovává odpovědná osoba informačnldokuňéntacisnadno
přístupnou na jediné adrese V Unii pro přísluŠnýo.gán členskéhosté1u' Ve kterém sé t]ato
dokumentace nacház[' Kosmetický Pl{pPavek múžebýt dodáván na aíh, pouze pokud jsou na obalu,
do klerého je přlpravek naplnén' a na jeho vnějŠímoba:u nesmazatelně, čitelně a Viditelně uvedeňy
jméno nebo zap6éný názeý a adlesa odpovědné osoby' Před lvedenim kosmet]ckého připravku
na t.h 9ředkládá odpovědná osoba Evropské komisi info.mace o s|oŽenÍ přípravk.]' kleré jsou
dostupné loxiko|og,ckým sťředjskům s cilem umoŽnit rychlé a ná|ežitélékařskéošetřenÍ V !řÍpadě
zdráVotních obl]Ži

Razlko pro spotňebitele spočivá Vtom' Že

V

případě nastatých zdravolnjch potíŽi Vsouvislosti

s áplikací kosmetic'(ého přÍprevku nemají toxikologická sliediska moŽnost zjistii podÍobné ]nfomáce
o složeni piÍpravk! a zvolit tak rychlé a náležité lékelské ošetřéní
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VyvěŠeno na Úředni desku dne:
svěšeno z Úřednidesky dne:

l\,'|q'' Ěva Goitvaldová
náméstkyné pJo ochranL a podporu veie,ného
zdravi a hlavni hyglenlčka ČR

čR - Miň's1ěí6lvo zdÍlvolniclvi _ odbo. ochÍany wie]ného zdraÝi
Pa]ackého nóměst]4' 128 01 P@ha 2'tel: +42o224971111' e_ňai vh@nŽc..cz !ýW.mzcÍ cz
Vytizujé: lng M ros]av Kapoun le .: +420 224 9?2 920' Ía\| +420 224 g2 1a5'
'
e ma jl mi.oslav.kapÓun@mzcÍ.c
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