
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY 

V Praze dne 2. 2. 2018 
Č. j.: MZDR 4558/2018/0VZ 

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků 
č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek: 

CHAT D'OR la bella rosa, EAU DE PARFUM, 100 ml 
EAN: 5906074486649 

Výrobce I Země původu: FPH "Joanna", 40-387 Katowice, ul. Wozniaka/ Polsko 
Dovozce I distributor: neuvedeno 
Prodejce: Thanh Quang Nguyen, Obvodová 3790/26, 767 01 Kroměříž, IČ: 49724291, 
(Prodejní sklad, Prusinovského 351/5, 767 01 Kroměříž) 

Popis: Parfémová voda růžové barvy v průhledném skleněném flakonu o objemu 100 ml. Stříbrný 
mechanický rozprašovač, který je uzavřen průhledným uzávěrem krychlového tvaru, trubička je 
viditelně vedena celým flakonem. Na přední straně flakonu jsou uvedeny texty identifikující výrobek 
(CHAT D'OR, la bella rosa, EAU DE PARFUM) a objem 100 ml. Ve spodní části flakonu parfémové 
vody jsou graficky znázorněné černobílé květy. Flakon je vložen do papírové skládačky s růžovým 
postranním rámečkem, v horní části přední strany skládačky jsou graficky znázorněné zlaté květy, ve 
spodní části jsou graficky znázorněné černobílé květy, dále jsou zde uvedené texty identifikující 
výrobek (CHAT D'OR, la bella rosa, eau de parfum). Na zadní straně skládačky jsou uvedeny texty 
identifikující výrobek (CHAT D'OR, Eau de parfum, NATURAL SPRAY), složky uvedené ve výrobku, 
výrobce a cizojazyčné upozorňující a informující texty. Ve spodní částí papírové skládačky je uveden 
EAN kód a datum minimální trvanlivosti výrobku. 

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látek Geraniol (CAS 106-24-1) v množství 
0,0051 % hm. a Butylphenyl methylpropional (CAS 80-54-6) v množství 0,0066 % hm. v přípravku . To 
je v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických 
přípravcích, příloha č. Ill (ref. č. 78, 83), podle které musí být přítomnost této látky vyznačena v 
seznamu přísad, pokud její koncentrace překračuje: 0,001 % v přípravcích , které se neoplachují. 
Jedná se o vonné látky s prokazatelným alergenním potenciálem. Proto je nutné senzitivní osoby 
informovat o obsahu alergenních látek tak, aby se mohly konkrétního výrobku vyvarovat. 

Riziko vybraných vonných látek s prokazatelným alergenním potenciálem spočívá ve skutečnosti , že 
tyto látky jsou významnou příčinou alergických (kontaktních) dermatitid. K tomu může dojít v případě, 
že je senzitivní osoba, které nejsou poskytnuty potřebné informace, vystavena nadlimitnímu obsahu 
vybraných alergenních vonných látek. Proto takový výrobek není bezpečný ve smyslu článku 3 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích . 

Vyvěšeno na úřední desku dne: 
Svěšeno z úřední desky dne: 
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va Gottvaldová 

ochranu a podporu veřejného 
hlavní hygienička ČR 

ČR - Ministerstvo zdravotnictví - odbor Ochrany veřejného zdraví 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, tel. : +420 224 971 111, e-mail: vh@mzcr.cz, www.mzcr.cz 
Vyřizuje : Bc. Klára Liscová, te l. : +420 224 972 442, fax: +420 224 972 105, 
e-mail: klara. liscova@mzcr.cz 
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