
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY 

V Praze dne 14.2.2018 
Č. j .: MZDR 6064/2018/0VZ 

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: 

SUN JIL SANDER SHAKE, EAU DE TOILETTE, REF. 777 031 
EAN: 3614220662527 

Výrobce I Země původu: JIL SANDER DIST. COTY PRESTIGE 14, RUE DU 4 SEPTEMBRE -
75002 PARIS/ Francie 
Distributor: Coty ČR s.r.o. , Na Okraji 335/42, 162 00 Praha 6 
Prodejce: DIVA Center s.r.o., Na Křivce 58/1093, 101 00 Praha 10 - Michle, IČ: 25746961 
(prodejna Marionnaud PARIS, OC Varyáda Kpt. Jaroše 375/31, 360 06 Karlovy Vary) 

Popis: Toaletní voda ve skleněném flakonu válcovitého tvaru , s mechanickým rozprašovačem 
a bílým uzávěrem. Po celé výšce flakonu je viditelně vedená trubička. Toaletní voda má z poloviny 
žluté a z poloviny růžové zbarvení, před použitím výrobce doporučuje flakon protřepat textem 
SHAKE. MIX. SPRAV. a grafickým znázorněním uvedeným na zadní straně skládačky. Na přední 
straně jsou uvedeny texty identifikující výrobek (JIL SANDER SHAKE SUN). Skleněný flakon 
s toaletní vodou je vložen do bílé papírové skládačky s barevnými texty identifikující výrobek a další 
texty (SUN JIL SANDER SHAKE, EAU DE TOILETTE NATURAL SPRAV VAPORISATEUR) a údaj 
o objemu. Na boční straně je uvedený seznam přísad, referenčn í číslo 777 031, výrobce a 
internetová adresa (www.jilsanderfragrances.com). Na spodní straně je uveden EAN kód, 
cizojazyčné informační texty, symbol Zeleného bodu a symbol otevřeného kelímku. 

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látky Benzyl alcohol (CAS 100-51-6) 
v množství 0,0022 % 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. 34), 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 kosmetick'ch přípravcích . 

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

~~/ 
. ~ . Eva Gottvaldová 

náměstkyněJ>J ochranu a podporu veřejného 
zdr í a 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, tel. : +420 224 972 442, fax: +420 224 972 105, 
e-mail : klara.liscova@mzcr.cz 




