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MlN]sTERsTvo zDRÁVoŤNlcTVi

Č$rÉnepugury

V P.aze dne 24. A. 2017

Č s.: MZDR 419o0l2o17 lovz

MinjstéJs{/o

zdráVotnictvi postupém podie

s 6

zákona

o

ob€cné bezpečnosti

č. 102'2001 sb''
Ve znění pozdějšÍch předpisů' stanovijako nébezpeóný tento Vý.obek:

výrobků

usHAs:YEBRow,|TEM No: Es2620, EAN|

692/*}7260342 (kÓd neexisauje)
(pudrové s1Íny na obočI)

výÍob.e dle značení/Dovozce/země púvodu: neuvedenil Čtna
DiŠtřibutor dle nabývacího dokladu: Atterika Business s'r'o', Nušlova 2281127 158 oo Praha
stodŮ]ky (ke dn' 2' 3' 2017 společnosti v obchodním rejstřÍku VymaŽán předmět 'podnjkání
obchod a sluŽby neuvedené V prÍiohách 1 až 3 Živnostenského zákona)
Přoděice: Xuan ThiNguyen' soukenická 2157, 688 o1 Uherský Brod, lÓo] 26898314
(prodejna smíšenélozbožÍ'bří Lužů454, 668 01 Uherský grod)
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"Výroba'

Popjs vý.obk!: Jedná se o kosmetický přípravek - obdélníkovou če.no! kazet! s 2 pudrovými stÍny
na obočía průh]edným VÍčkems vyznaěeBým názvém výrobku' Na dně je dolepená anglic&y psaná
etjketa s uvedeÍÍr. (ódu Výrobku, neexistujlc{m čárovým (EAN) kódem' sBz.eňem' přisad
(V seznam.J nejsou Jvedeny parebeny, které byly přitom laborato.nlm VyšetřenÍm výlobku
prokáány), jřenovitým obsahem, datem minimální tÍvanlivosti, zemi původu a symbolem doby
trvanlivosti po otevřenj (symbol otevřeného kelimku)' Výrobek není Vybaven povinným znaóením'
jakoje např osoba odpovědná za uvedéníVýrobk! na tň (výrobce, dovozce), a povinné českétexty'

odúvodněnÍ: Bylo zjištěno, Že u v!ýrobku nejso! plokazatelně dodrŽeay požadavky nařízení
Evropského pa amentu a Rady (Es) č' 122312009 o kosmetických přlp.avcich' Podle tohoto nařízeni

směj, být na trh uvádény pouze takové kosmelické přlpaavky, pro něŽ je v Evřopské unii stanovena
Určiaá práVnická č: Íyzjcká osoba jéko odpověd.á osoba usazená V Evropské unii' PřiuvedenÍ
kosňet;ckého přlpravk! na trh k ňěmu uchováVá odpoýědná osoba informač.ídokumentáci snadno

přistupnou na jediné adrese

v

Unii pro přÍs:ušnýoQán ělenského statu, ve kterérn se

tato

doku'aentace .aciázl. Kosmetický přípravek můžebýt dodáVán na trh' polze pokud jsou na obalu'
do kterého je příp.avek naplněn' a na jeho vnějším obalu nesaaázatelně' čitelňě a viditelně uvédeny
jméno nébo zapsa^ý názeý a adre6a odpovědné osoby' Přéd uvedenlm kosmetického přípravku
na1 h predkládá odpovědná osoba Evropské komisi inforfuace o sloŽení přípravku' které jsou
dostupné toxikologickým strediskŮm s c,lem umoŽnit rychlé a náležjté lékařské oŠetřeníV přÍpadě
zdravotnich obtiŽi'

Riziko pro spotřebitele spočÍVáVlon, Že v případě nastalých zdlavotnich potížív sot]Vislosti
s apljkaci kosmetického přlpravku nemaji toxikologická střédiska moŽnost zjastit podobné informace
o složenÍpřípravku a zvol1tak rychlé a náleŽité lékafukéošetrenl-
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Morkýa GolIualdavá
ráměst<yné pr{ocnranrr a pooporu veřej']ého
zdrav1a hlavnl hVgienička cR

Vyvéšenona úředni deskJ dne:
svěšeno z iřednl desky dne:

ČR_ N4 f,islé6tvo zdÍavohi.lvj - odbol ochÉiy veÍejnéhozd.avi
Pelsckéno íáměsii 4' 1 28 01 P,aha
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iel'| +420 224 971 111 e'mai| vh@rzcI'ř,
Íax: +42a 224 972 1o5'

VyiÉqe] ]ng' Mios]av Kapoun . le,': +42a 224 972 92a'
*mail: eirosiav kápoun@mcr'e
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