
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY 

V Praze dne 6.2.2018 
Č. j.: MZDR 4872/2018/0VZ 

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: 

Rasasi ® Tasmeem, EAU DE PARFUM, FRAGRANCE FOR HER, REF: FS 149001 
EAN: 614514149010 

Výrobce/ Země původu: Rasasi Perfumes lndustry, P.0.Box 16878, Dubai / Dubai 
Dovozce: BRASTY GROUP s.r.o., Lípová 511/15, 120 00 Praha - Nové Město, IČ: 24276821 
(e-shop: www.parfemgroup.cz, www.brasty.cz ) 
Distributor: neuveden 
Prodejce: BRASTY GROUP s.r.o. , Lípová 511/15, 120 00 Praha - Nové Město, IČ: 24276821 
e-shop: www.parfemgroup.cz, www.brasty.cz (výdejna e-shopu Velkomoravská 479/19, 779 00 
Olomouc -Povel) 

Popis: Parfémová voda ve skleněném flakonu, který je přelepen papírovým polepem s motivem květin s texty 
identifikující výrobek a dalšími texty ( Rasasi, Tasmeem, once of tradition & modernity, choice for everyday wear 
& creates a perfect serene & relaxed atmosphere around the wear). Mechanický rozstřikovač zelené barvy je 
krytý průhledným plastovým uzávěrem, nahoře je uzávěr zelený s textem Tasmeem. Flakon je vložen do 
papírové skládačky, kde jsou uvedeny texty identifikující výrobek a další texty (Rasasi, Tasmeem, EAU DE 
PARFUM, www.rasasi.com) a údaj o objemu. Na spodní straně skládačky jsou uvedeny složky výrobku , 
referenční číslo FS 149001, texty k výrobku (Rasasi ® , FRAGRANCE FOR HER) a jiné cizojazyčné texty, 
výrobce, EAN kód, číslo šarže (B. NO: R3000667/F1057210 MFG.NOV.2016), symbol otevřeného kelímku 
(piktogram), symbol Zeleného bodu, výstražný symbol hořlaviny (vyjádřeno piktogramem) a symbol nabádající 
k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty"). 

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látky Butylphenyl methylpropional (CAS 80-54-6) 
v množství 0,001 3 % hm. v přípravku . To je v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, příloha č. Ill (ret. č. 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 vonnou látku 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: 

~~/ 
r. Eva Gottvaldová 

ro ochranu a podporu veřejného 
aví a hlavní hygienička ČR 

ČR - Ministerstvo zdravotnictví - odbor Ochrany veřej ného 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 






