
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI 
ČESKÉ REPUBLIKY 

V Praze dne 28. 2. 2018 
Č. j. : MZDR 8535/2018/0VZ 

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: 

Bella Vanilla, REAL TIME, POUR FEMME, Eau de Parfum 
EAN:8715658360131 

Výrobce/ Země původu: Coscentra L Td, Shanghai/ Čína 
Dovozce: neuveden 
Distributor: Ravena Beauty CR s.r.o., Vostrovská 4, 160 00 Praha 6, IČ: 26500817 
(sídlo Václavské náměstí 806/62, 110 00 Praha - Nové Město) 
Prodejce: MVD market s.r.o., Prachatická 47, 384 51 Volary, IČ: 05060737 
(prodejna: MAXÍK nákup pro celou rodinu, sídliště Vajgar 597, 377 01 Jindřichův Hradec Ill) 

Popis: Parfémová voda žluté barvy ve skleněném flakonu, s mechanickým rozprašovačem zlaté barvy. 
Na přední straně flakonu jsou uvedeny texty identifikujici výrobek (Bella Vanilla, POUR FEMME), na výrobku 
může být nalepená bílá etiketa s textem „TESTER". Na spodní straně flakonu je uvedena šarže výrobku, dále 
je zde nalepená průhledná plastová etiketa s údaji o firmách , které výrobek rozplnily, balily a distribuovaly 
(COSCENTRA BV, NL-6466 NC KERKRADE FILLED & PACKED BY COSCENTRA LTD, China), údaj 
o objemu, text EAU DE PARFUM, symbol otevřeného kelímku a výstražný symbol hořlaviny. Flakon je vložen do 
bílé papírové skládačky, na přední straně s potiskem květiny a texty identifikujícími výrobek (Bella Vanilla, POUR 
FEMME, REAL TIME, Eau de Parfum). Na zadní straně skládačky je uveden seznam přísad , údaje o firmách, 
které výrobek rozplnily, balily a distribuovaly (Coscentra BV, the Netherlands, Region of Grasse, France, 
Coscentra Ltd. Shanghai, China), symbol otevřeného kelímku a výstražný symbol hořlaviny. Na spodní straně 
je uveden EAN kód a číslo šarže. Na boční straně papírové skládačky je nalepena bílá etiketa s českými 
a slovenskými varovnými texty a dalšími texty k výrobku (EDP/PARFÉMOVÁ VODA) a uvedený distributor. 

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látky Benzy! alcohol (CAS 100-51-6) v množství 
0,0036 % 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), 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: 
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· r. Eva Gottvaldová 
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