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V PíaZe dne 15, 7, 2019
č. j,] N4žDR 309301201g/oVZ
M n steÉtvo ždravotnictvi ]ako správní Ůřad přisluŠný podle 25
§

odsi 1
d) zákona č, 350/2011
po^z9ělších_ pfeoplL, poslJoe.n Doole člá,rku ]23 -alízer: Evropského paílarrenLJ
..rš"i
:o:
aKaoylL§l
c'l9IJll2IJQ6 sohedeŤ -é r'ziko p.o lioské zd.ali ;nforŤU]e
plsm,

Veiej.los! o li7il<u.álky

d',(2-elhylhexy'IitalátJ (DEHP/ obsažene Je výlobkL]
panenka !.o,L.

suPRlsF! coNFEŤTl PoP, LET'S BE FRlEND!
EAN: 7890000839884 (néeXistuje)

45+

To coLLECT

Výrobce, dovozc§/ země púvoduj neLrvedeni/ Čina
*lkibuto_r_dle nabývaciho dokladui ilanspoň asia food s,r.o,, ti Búdovatelú2321196, 434 01 ílrlost,
lco. 0,73-'895,15 (nedohledatelná filma, na kterou by| podán náVťn o odebláflí ;ivnostenského

opaáv.)ěnl)

Prcdejce; Van Tien Doa\ úandtaýa 3266t12, 4o0 1 í Uslínad Labem.
(plodejnai AD superrnalket, lMírová 2861/6, 4o0 11 UstJ nad Labem]

|Čo:2}o21ao,1

Riziko obséhL] d;-(2,ethyJhexyl)ftaláiu (DEHP) V hračce spočivá Vtom že piihle moho! estéry
Lyse lay fta|ové piichazet do Áonta\tu s Us\ a LŮži dilěle .],]ohoJ piec-á7el oo
sl. U|p:vat na ,1ecn
a s]Ellc a \, neoosled.i, řadě řorou byí společné se sllnarn <onzu.novály DÉFP pjsob;
,
TareplodJkčr
orgény, la.rvó<e na oit, oane,l(y obsa"Jje DEHP V --ožstv' .38 ] 28 óh l^m

i

a oo"p nky obs3žené V.plaslove ko!ll obsahují DEHP V množsivl 4,23 o,85 % hm To
ne§plňuje ]im]t
U,]'/j hm stanovený včlán[u 67 odst 1 Ve spo]ení s bodem 51 přijohy XVl] (omezení iýloby,

uvádění na trh a použíVáníněkierych nebezpeanych latek
oaiáŤenlu a Raoy (Fs] c '90712106 lREAc-/

a

pédríréiů)narteni evopixetr'o

Popis výrobkui

sada obsahlje barevnoU plastovou panenkr], rŮznobarevnou láhev na pitJ a dop ňky
v plastove ČeínékoU i s rŮznýnrl nápisy, sadá
]e balené V bl]stru, Na barevném paplrovém ka.tonu se
nac]tazi

UNBoX

anglc[é tedy identfikujícl Výrobek a da]šítexty (L,o,L sUPRlsE], coNFETTl PoP,
l\,4El, LET lvE oUT oF HERE, LETs BE FR|ENĎ| 45+ To coLLEcT),
obrazky panenei

a zjpu §e sldičkem- Na zadní straně

se nacházl anglické te}ty identifikujlci výábek a Óeiší texly,
oblázky oanene|. z,pu se sldiar<e- lpopi, ob.azek .Jzn}c1 Óopt;,ti plo p"l"nkr1 Dut";" ro"
Lvede- .]d6 o,zer, oůVoou neeyslJ.'ci EAN íóo sy*oo Zelere|"o oodl oz.acení shoo/ CF
a upožornéni,ohjedne nevhodnostl Výrobku pro děti do 3 let z drvodlr nebezpečI Udušeníkvů]i
obsah! Ťalýcl, částic,,"yjédie-o iaóe olkŤog.ámerrl
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Mg,, Eva Gohva dová

1áŤéstkyrě o.o och-arL a podporL Vere _ého
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