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obecné bezpečnosti ýirobků

ó. 1 o2l20o1 s b' ' ve zněn í pozdělších před pisú ' s{a novÍ jako ňebezpečný tento výrobek:

RSOK COSMETICS,
(kulatá kazetr

-

ITEM

O: 6861

4 oÓnlstíny)

ojstabulo./ země pl)vodui neuvedeno
P;odeica: Hau Hoang Tran, lltasarykovó náměs1Í22a'763 61Napajedla' lČo:642&836
(prodéjna smišenlho zboži' Masarykovo náměsií228' 763 61 Napajedla)

výrobcď Dovozc€l

Popi6 výrobku: Jedná se o kosÍnetcký piipravek - kulat'ou óernou kazelu s4 očnÍmistíny
a prúhledným VÍčkem' Na Vičku je uveden (patíné) název a kod výrobku zédnéjné znaóenÍ se
na výlobku nenachází' Vý.obek ne.Í vybavea povin.lým značením'jako je např' osoba odpovědná

za uvedenÍ Výrobku na trh (Vý'obce, dovoŽcé), seŽnem paÍsad, jínenovitý obsah. datum miniňáln|
tNan|]Vostia povinné Českétex|y'

odúvodnění: Bylo zjištěno, Že u Výrobku nejsou prokazatelně dodrŽeny poŽadaviy nařizelí
Evropského pa.lamentu a Rady (Es) č' 122312009 o kosnetjckých přip.avcích. Podle lohoto .ařlze.Í

smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přÍpravky' pÍo něŽ je v Evropské unii stanovena
určitá práVnická Či fyzická osoba jako odpovědná osoba lsazená V Evropské unij' Pň uvedení
kosmetického př{píavku na tň k němu uchovává odpovědné osoba inforřnáčnÍ dokWentaci snadno
prÍstupnou na jediné adÍésev Uni! pro příslušnýorgán členskéhostá!u, ve kteléň se iato
ilokumentace nBchází. Kosmeiický přIplavek můŽe být dodáVán aa trh, pouŽe poklrd jsou na oba'u,
do kterého je příprévek naplněn' a na jeho VnějšítŤobalir nesmazalelaě. čaielně a Viditelně lvede.y
jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby' Před uvedéním kosmetického přípravku
.akh předkládá odpovědná osoba Evropské komjsi lnfolmace o sloŽeni připravku' kteÍéjsou
dostupné toxikologickým stř€diskúm s cí|em umoŽnat rychté a náležitélékařskéoŠetřeníV případě
zd€Votnlch obtiŽí'

Riziko pro spotřebite:e spočívávtom' že v přÍpadě nastalýclr zdravotních potÍŽí V souvislosti
s aplikacl kosfiét]ckéhopřípravku nemaji toxikologická střediska raoŽnost zjistit pod.obné in'otmace
o sloŽenl připravku a zvolit tak ryct]lé a náleŽité lékařskéošetřen;'

Vyvěšeno na úřednÍ desku dne:
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