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MjrisleJstvo zdravolnicfui poslupem podle 6 zákona o o5ecné
§
bezpečnosti výrobků č, 102001 §b., ve žněni
pozdě]ších předPjsů, st€noví jako nebezpečný
lenio kosmeiický pijp;Vék:

LUCA Bossl PERFuME, Victory pour hommy, eau dé paríum,
VAPoR|SATEUR nátural §pray, No:58í7-2
EAN kód: 6937926328595 (n6exi§iuje)

Vý.obcé/ zéfuě púvodu: source oiB€auly cosmetics co,, LTD/Čina
DistributorInéLvedén
Dovozcé d'o nabývaci5o dokladu: EBKo s ro, Ukájinsé 72812,
101 oo Píaha 1o, Víšovic€, lčoi 02463067
Prodejcé: Huu Duc Djnh, 286 oí Holky í11, lČo] 2s5298o4
(prode]na] centfum evného nákupu chittu§iho
náměsil 112, 538 42 Ronov)

popi§l Jedná §e o parfémovanou
vod! v€ skléněíémnakonu §e sliibíným u'ávěrem a vidilelně vedeno{r
lrubičkou po celé Výšce flakonu, Na přední §kaně flakonu jsou lvedeny
texly identiliulici wrooel rvicrory pour
hommy, ea! de pariL]m, natura| spray) a jmenovilý obsah. tlu
tr.ionii i.'irr"p"* p*ru"a"a
"poani "tá"c
a vyíobc€m (LucA eosstpeniuMr,
vnpon;seriú* Ňliuinr spnnv,
:]::1::"^:,§,::.:1.]::]!1b]u
\AIU\At .P.IAY solJFcÉ of BF.UT\ CosVETlcs co, LrD EAL DE PARFJV/
a ]rrerovIvŤ obsaheír
do pap'rcvé §kládačky zabalené v ceiofunovém
pr"o", *""á
*
|]ak:l, re,V]ozelr
ia*azí rexty
dertnku"cl vyoD€l ajmenovjni obsal. nažaon sFaréjF uvede1"oa",
"" c,zopuyene
seznám ot,sao upozoniul;ci

texty, kód NO:5817-2, neexistljíciEAN kód a zeme původL] vyíobku,
ru"

cizojázyčnétexiy syrnbo] otevřeného keljmku, symbol lecyk]acé, "poO.ii "*"" "laoJl'Yl*, """o""v
výsiražný
r,onJniny u
nabádaj'cik šellnému vztahu tživoinimu p.oslředí (piklog€m rask€tbslúry),
"y.uor
"yroor
,

LaboÉlornimi tésiy byla
9:l].d!".:
0,015! 0,002 70hm, Lna]ool (cAs
V

míožsiví0,0078

:l!l:l::r"y,
Hexylcinnarnate
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zjištěna piliomnost látek D,L]monene

78_70 6) v mJrožstv] 0,092

(cA§

0,0015 %hm,, G€laniol

_lao:l?_"1'9
(cAs
101-86_0)

caíboxaldshyde 1cns:tsoo_o1,1l
v nrnožstvi

o,o89

t

(cAs

5989_27_5) v množstvi

1o,o17 %hm, cit,on"rror icÁs rog_zz gl
1062+1) V množslvl 0,0019 r b,OUU3 %im,
'Óori
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o,o14 % hm vpřipravku, Tojevíozpol; s íaiizením

liifi.i,

Evrop§kého panamenlu a Rady (Es) č,122312009 o kosmelických přjp;v;ích,
pi;ron"'e
uu,el, ao,
78, 79, 8r, pod]e kle.Ó musÍ být pittomnosl 1ěchlo látek vyznatena u
seznamu-pris"a, poiuo;qi"ixon"unio""
pňekačuje 0,00í % v připravcich, kt6É §e neoplachujl, Jedná
se o vonna rarry s ploiazaffim atergennim
potencjál€m. Proto je nutné senzitivní osoby iníoímovát
o obsahu alerge]rn;ú ]átek ták, áby se nohly
konkréiního výrcbku \,ryvarovai.

Riziko,vybraných vonných látek

§

prokažale].]ým álergenním potenciálem spočíváve skulečnosti,

že t}1o lálky
jsou výžnamnou piičinou aje,.ických (koniakt.rích) del.natilld
Ktomu rnůžeoolir uprip"o!,-iu';" s"*iri""i
osoba, kleré nejsou posk},tnúy polřebné informace, vys:avena nad]
u obsáhu Llbrsných aleQen.lch
vonných létek Ploto lakový ýýrobek neni b*p€óný
(Es) č, 122312009 o kosmetických piiplEvclch.
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ve smyslu člán

řizenj Evropskébo paíI€méntu a Rady

za.-a, ]9J9

V},Yěšéno .la úrednidesku dneI
s!éšenoz úiedn desky dnei

o

ochranL] a podporL] vei€]ného

a hlavnihygl€nicka
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