
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY 

V Praze dne 26.2.2018 
Č. j.: MZDR 6489/2018/0VZ 

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

Výrobce/ Země původu: neuvedeno 
Dovozce I distributor: neuvedeno 

LA ROSCO, Chriss Dore 

Prodejce: Thi Bich Ngoc Tran, Jaromíra Matuška 21/6, 700 30 Ostrava - Dubina, IČ: 06010415 
(prodejna: TINA SHOP, tř.T.G.Masaryka 1101, 738 01 Frýdek- Místek) 

Popis: Různobarevný kosmetický přípravek (pravděpodobně toaletní voda), ve skleněném flakonu ve tvaru 
úzkého válce, s mechanickým rozprašovačem a uzávěrem stříbrošedé barvy s nápisem „Chriss Dore" a dalším 
nápisem identifikujícím konkrétní druh přípravku (LA ROSCO, OPHIUM, ESTA'CADA, DOLME & GABRANA 
ONL Y ONE, EUROPA). Při prodeji mohou být flakóny uloženy v plastovém stojanu s nápisem „Chriss Dore" 
a stojan s výrobky může být obalen folií. 

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látek D - Limonene (CAS 5989-27-5) v množství 
0,018 % hm., Linalool (CAS 78-70-6) v množství 0,16 % hm., Citronellol (CAS 106-22-9) v množství 
0,0053 % hm. , Geraniol (CAS 106-24-1) v množství 0,0032 % hm., Hydroxycitronellal (CAS 107-75-5) 
v množství 0,0017 % hm., Alpha-isomethyl ionone (CAS 127-51-5) v množství 0,089 % hm., 
Butylphenyl methylpropional (CAS 80-54-6) v množství 0,0084 % hm. , Coumarin (CAS 91-64-5) v množství 
0,0012 % hm., Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (31906-04-4) v množství 0,17 % hm., Hexyl 
cinnamal (CAS 101-86-0) v množství 0,0083 % hm., Benzyl salicylate (CAS 118-58-1) v množství 0,0015 % 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. 88, 84, 86, 78, 72, 90, 83, 77, 79, 87, 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. 

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: 

M · . Eva Gottvaldová 
náměstkyně { ochranu a podporu veřejného 

zdr í a hlavní hygienička ČR 
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