
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVi 
ČESKÉ REPUBLIKY 

V Praze dne 9. 2.2018 
Č . j.: MZDR 5393/2018/0VZ 

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: 

Sweet Perfume, High - grade, Spray Perfume, SWEET KISS, No:8020 
EAN kód: 6935488880209 (neexistuje) 

Osoba odpovědná za uvedení na trh/ Země původu: YUZI COSMETICS., LTD, Add : Beiyuan lndustrial Area, 
Zhejiang, yuzi@cnsweetkiss.com / Čína 
Distributor/ dovozce: neuvedeno 
Prodejce: Mau Dong Phan, Jindřicha z Lipé 118/14, 470 01 česká Lípa, IČ: 27294617 (prodejna Tržnice, 
Jindřicha z Lipé 118/14, 4 70 01 česká Lípa) 

Popis: Toaletní voda v skleněném, průhledném flakonu kónického tvaru, s plastovým oranžovým víčkem (se 
zlatým kroužkem kolem uzávěru) a s umělou květinou uvnitř flakonu. Toaletní voda je balena do oranžové 
papírové skládačky s obrázkem lidské tváře a květů. Na přední straně skládačky jsou uvedeny texty identifikující 
výrobek a dalši texty (Sweet, High - grade, Spray Perfume, Perfume), na zadní straně (Sweet, Like honey 
flowing from a comb, her generosity pours out ín sweet waves, Perfume) a údaj o objemu. Na horní straně 
papírové skládačky je uveden text identifikující výrobek „SWEET KISS". Na boční straně jsou uvedeny texty 
(Appointment of Rose, High - grade, Spray Perfume), neexistující EAN kód a číslo výrobku N0:8020. Na druhé 
boční straně jsou uvedeny cizojazyčné texty, výrobce a QR kód. 

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látek Benzyl alcohol (CAS 100-51-6) v množství 
0,022 % hm., Alpha-isomethyl ionone (CAS 127-51-5) v množství 0,041 % hm., Hexyl cinnamal (CAS 101-86-0) 
v množství 0,0012 % 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. 34, 90, 87), podle které musí být přítomnost těchto 
látek vyznačena v seznamu přísad, pokud jejich 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 . 
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r. Eva Gottvaldová 
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e-mail: klara.liscova@mzcr.cz 




