
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI 
ČESKÉ REPUBLIKY 

V Praze dne 2.3.2018 
Č. j.: MZDR 9332/2018/0VZ 

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: 

Stitch N'8, eau de parfum, pour femme 
Na dolepené etiketě: EAU DE TOILLETTE, TOALETNÍ VODA 

EAN: 5411085033084 (neexistuje) 

Výrobce/ Země původu: neuvedeno 
Dovozce dle dolepené etikety: ROOK Tex s.r.o. 
(z živnostenského rejstříku: Lipanská 835/3, 130 00 - Žižkov, IČ: 27151336) 
Distributor dle značení: Bellure N.V., P.O. Box 33, 2980 Belgium 
Distributor dle nabývacího dokladu: STAR IMPEX, spol. s.r.o., Náchodská 2907, 193 00 
Praha 9- Horní Počernice, IČ: 45315949 
Prodejce: SEN VANG s.r.o. , Nádražní 2143, 397 01 Písek - Budějovické Předměstí, IČ: 05800617 
(prodejna: Obchodní centrum, Nádražní 2143, 397 01 Písek - Budějovické Předměstí) 

Popis: Parfémová I toaletní voda ve skleněném flakonu válcovitého tvaru, zelené barvy, s mechanickým 
rozprašovačem a černým uzávěrem. Po celé výšce flakonu je viditelně vedená trubička a je zde plasticky 
znázorněn „krejčovský steh", texty identifikující výrobek (Stitch, N°8, eau de parfum, pour femme) a údaj 
o obsahu. Flakon s parfémovou vodou je vložen do modré papírové skládačky, na které je graficky znázorněn 
krejčovský střih, zelené barvy s oranžovým šněrováním. Na přední straně skládačky jsou uvedeny texty 
identifikující výrobek (Stitch, N°8, eau de parfum, pour femme). Na boční straně papírové skládačky jsou 
uvedeny cizojazyčné informační a varující texty, údaj o obsahu, distributor a anglická informace ohledně země, 
kde byly namíchány vonné oleje. Na bočni straně je nalepena bílá etiketa s textem (EAU DE TOILLETTE, 
TOALETNÍ VODA), informační a upozorňující texty v českém jazyce, datum výroby, dovozce, symbol otevřeného 
kelímku a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředi (piktogram „basketbalisty"). Na spodní 
straně skládačky je uveden neexistujíci EAN kód. 

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látek Linalool (CAS 78-70-6) v množství 0,048 % hm., 
Benzyl alcohol (CAS 100-51-6) v množství 0,0053 % hm., Citronellol (CAS 106-22-9) v množství 0,016 % hm. , 
Geraniol (CAS 106-24-1) v množství 0,013 % hm., Hydroxycitronellal (CAS 107-75-5) v množství 0,013 % hm., 
Eugenol (CAS 97-53-0) v množství 0,0024 % hm., Alpha- somethyl ionone (CAS 127-51-5) v množství 
0,042 % hm., Butylphenyl methylpropional (CAS 80-54-6) v množství O, 13 % hm., Hydroxyisohexyl 3-
cyclohexene carboxaldehyde (CAS 31906-04-4) v množství 0,061 % hm. , Hexyl cinnamal (CAS 101-86-0) 
v množství 0,13 % hm., Benzyl Salicylate (CAS 118-58-1) v množstvi 0,025 % hm., Benzyl cinnamate 
(CAS 103-41 -3) v množství 0,0028 % 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. 84, 34, 86, 78, 72, 71 , 90, 83, 79, 87, 
75, 81), 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 alergennich 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 nařízenim Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. 
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