
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI 
ČESKÉ REPUBLIKY 

V Praze dne 13. 2. 2018 
Č. j.: MZDR 5959/2018/0VZ 

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: 

Marry You!, Love Dicoo, EAU DE PARFUM, DICOO, REF: B222 
EAN: 6954710802222 (neexistuje) 

Výrobce I Země původu: VIWU BENTON COSMETICS CO., LTD., Houzhai Special lndustrial Area 
Viwu City, Zhejiang / Čína 
Dovozce I distributor: neuvedeno 
Prodejce: Family Koruna s.r.o., Chelčického 2107/15, 612 00 Brno- Královo Pole, IČ: 05719577 
(obchodní centrum, Dolní 61, 768 61 Bystřice pod Hostýnem) 

Popis: Parfémová voda ve skleněném flakonu (např. s transparentní červenou nebo fialovou barvou) 
a s mašlí (např. s červenou nebo fialovou) pod rozprašovačem. Mechanický rozprašovač je překrytý 
stříbrným uzávěrem, trubička je viditelně vedena po celé výšce flakonu. Na přední straně je uveden 
nápis „ Marry Vou!", na spodní straně flakonu jsou uvedeny texty identifikující výrobek a další texty 
(Marry Vou!, DC, DICOO, EAU DE PARFUM, VAPORISATEUR NATURAL SPRAV), výrobce (MADE 
IN CHINA) a symbol Zeleného bodu, symbol otevřeného kelímku a výstražný symbol hořlaviny. 
Skleněný flakon s parfémovou vodou je vložen do papírové skládačky bílé barvy s růžovými okraji, 
s postavou muže a ženy a s obrázkem květin a srdíček. Na přední straně skládačky jsou uvedeny 
texty identifikující výrobek a další texty (Marry Vou!, Love Dicoo, DICOO PARFUM, EAU DE 
PARFUM, VAPORISATEUR NATURAL SPRAV) a údaj o objemu. Na zadní straně je uveden text 
„PARFUM!" s obrázky srdíček, údaj o objemu a referenční číslo 8222. Na spodní straně skládačky 
jsou uvedeny složky výrobku, neexistující EAN kód, varovné cizojazyčné texty, výrobce, internetová 
adresa (www.dicoo.cn) a symbol Zeleného bodu, symbol otevřeného kelímku a výstražný symbol 
hořlaviny. 

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zj ištěna přítomnost látek D - Limonene (CAS 5989-27-5) 
v množství 0,12 % hm., Linalool (CAS 78-70-6) v množství 0,082 % hm., Benzyl alcohol 
(CAS 100-51-6) v množství 0,025 % hm., Citronellol (CAS 106-22-9) v množství 0,032 % hm. , 
Geraniol (CAS 106-24-1) v množství 0,021 % hm., Eugenol (CAS 97-53-0) v množství 0,0034 % hm., 
Butylphenyl methylpropional (CAS 80-54-6) v množství O, 18 % hm., Hexyl cinnamal (CAS 101-86-0) 
v množství 0,58 % hm., Benzyl benzoate (CAS 120-51-4) v množství 0,034 % hm., Benzyl salicylate 
(CAS 118-58-1) vmnožství 0,2 % hm. vpřípravku . To je vrozporu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, příloha č. Ill (ref. č. 88, 84, 34, 86, 
78, 71, 83, 87, 85, 75), 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. 
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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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