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v Píaze dne24.7 2a2a

č. ). |,[zDR 29821/2a2orcvz
lJinisier§tvo ždravoh ictví jakg spráVrí úřad př]§'ušný podle § 25 od§1. 1 pí§m, d) žákona ě, 350/2011
p9a9!i!:h předpisi, posiupern podle clanku ]23 naizenl Evrop§\eho parlamentLr
Ye lLěni
aRady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na dziko plo:]dské zd€Ví infomuje verélnost o iizitu r:*y

Sb:
o _

2-el5yl-eryllílalat, (DEHP oasažere ve \T-oo"J

panenká soy Luna, No.8í03

dle dolepe.é elikely: Panenke, lŤEM No. TT5347K30

EÁN kód: 8595347178038 (neexisiljje)
Země původu: Číra
§ovozce/ výlobce; neUvedén
D;§t7ibltor dlě dc'épenéetik9ty| GEPE s, l. o,, Benin§ká.]491/9. 102 o0 Plaha 10
(neexislUje)

Disřibutor dle dodacího li§tuj obchog

eIek1lon]ke, iextil, hračky TRAN
1nééx]§iuje), dle sdělenl plodejce ZákouPena V lržniciSAPA Praha

-

Ho§iivář

VAN HlEN lÓ: 69348723

Pro.|éjce: ThiThu Hoang, Jaflla,ová 334713,7!2 a0 o§lrava. lČo: 69348723
(Prcdejná sm išeného zbo ži, y'aylrčkava 1177 ]3. 741 01 NoVý J|čín)

Riziko obšahu di"(2,ethyliexyl)íiálátu (DEHP) V hračce spočlvá Vlóm že přihř€

mohoLl estery
kyseliny fta]cvé Dřichážet do koniakiu s ústy a kúžíditěle, mohc! píecházet do šlin. Utpjvat na dech
a §liznici á V neposlední řadě rnohcu b,,ít společně se slinami kcnzuňovány, DEHP působi
na €produkóni orgány, Hlava paiénky obsahuje DEHP v množství 37,2 r ]4,9 % hm, Ťo nesplňUje
]]mitc,] %h.n, sianovený V člán&u 67 odst- 1 Ve spojeni s bodem 51 pií]ohy XVll (omež€niVýlobi
L]Jéděn' na llh á po!žíváni někierýct] nebezpečných iétek a předměiú) náříiéníEvropškého
párl€mentLJ a Rady 1ES) č, 1907/2006 (REACH)

Popis výlobkú: F aslová pane|ka \,ysoká cca 30 cm s dlouhými hnědýrri V]esy Ve fialových šatech
a růžovýchboiách je báiene v biio_úžovo_žlulépapirové skládač.e s
Na přédni stlaně

búhbd;m.

skládačky e název \|irobku (soy Luna). obrázek divky a nadps (]ove]y cha|m is iníinile). NaZadn'
straně §k]ádačky je uveden nážev l4irobku, oblázek díVky, sluchálgk, pilby hvězdič;k, sfuíček,
označeníšaržeNo 8103, ze.ně 9uvcc!, ozn6čeni shody cE, Uporomění ohledně nevhodno§ti
Vý-obíU pro dén do 3 let (V/]Jclenc p]kto§rárnem), rccyklačn' žnáčka,symbo Zeléňého bodu á
d.l3pena etheta, Na dolePene etiketé ]e !,,veden kód lTENl No: ŤT$47k30, nážev] PANENKA.

upczo]'nění (Hračka není 9řo .iěll có 3 ]€i, Hračka se néhodíp.o dě|i rnlaclši tří lei poněvac]ž má é di]y
můžoubýŤ polkndé nebo vdechnuté) zerně půVodu, adresa disl.jbulole, oinačeni shody cE,
trpozoíněni ch;edně :levhodno§tí Výrobk Lr pro děti do 3 let (Vyjádřeno pikto§raire.), §yřbolZéléného

bod!.ecyklaěnísymbolsčíslem2l,symbolnábádájlcjkšetlnémtrVžiahuiživohímuplosiiediaEAN
kód. Na h9i.jslraně]e nápis soy Luna, Na spcdn] §lta!ě §k|ádačkyje uvéden cizojazyčný lex.l,
Vyvěšenc ra úředni desku dne
svěšéno z úřední deskv dne
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lÝluDr. Jam].i]a Rážová. Ph,D.
námě§tky.ě prc ochlaru a podporu Veře]néio zdravj
á hlavlí hyg|enička
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podepsána elektonicky
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