
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI 
ČESKi; REPUBLIKY 

V Praze dne 27. 3. 2018 
Č. j.: MZDR 13454/2018/0VZ 

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků 

č. 102/2001 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 

HAiR GEL WITH PRO-VIT AMIN 85, 500 ml 
EAN: 5904215406747 (kód neexistuje) 

Výrobce I Země původu: EDITT COSMETICS / Editt Kosmetics, 05-090 Falenty Nowe, 
ul. Falencka 1a, www.editt.pl / Polsko 
Distributor dle nabývacího dokladu: T AMDA FO ODS s.r.o., Libušská 319/126, 142 00 Praha 4, 
IČO: 27160840 
Prodejce: D&L Markets s.r.o., Masarykova 598/106, 252 19 Rudná, IČO: 24256102 
(prodejna: DROGERIE, Masarykova 598/106, 252 19 Rudná) 

Popis: Kosmetický přípravek (gel na vlasy) je naplněn do průhledného plastového kelímku o obsahu 
500 ml s uzávěrem . Na kelímku se nacházejí texty (HAiR GEL, WITH PRO-VITAMIN 85, new 
ACTIVE POWER, Zel do wlosów z odi:ywka), nominální obsah, seznam přísad , kde je uveden mj . 
Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone, neexistující EAN kód, číslo šarže 
a cizojazyčné informující texty. 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle čl. 14 
odst. 1 písm. d i) nařízení nesmějí kosmetické přípravky obsahovat konzervačn í látky, které nejsou 
uvedeny v příloze V. Směs látek methylchloroisothiazolinonu (MIC) a methylisothiazolinonu (Ml) 
je dle přílohy V (ref. č. 39) možné použít jen za stanovených podmínek pouze do kosmetických 
přípravků , které se oplachují. Z důvodu snížení rizika kožních alerg ií je směs MIC / Ml zakázána 
v neoplachových kosmetických přípravcích . Značení výrobku nesplňuje i další legislativní požadavky, 
např. forma uvedení data minimální trvanlivosti, nejsou přeloženy zvláštní upozornění týkající se 
použití a funkce kosmetického přípravku . 

Vyvěšeno na úřední desku dne: 
Svěšeno z úřední desky dne: náměstk>71~ ro ochranu a podporu veřejného 

t'.záraví a hlavní hyg ienička ČR 

ČR - Ministerstvo zdravotnictví • odbor Ochrany veřejného zdraví 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, tel.: +420 224 971 11 1, e-mail: vh@mzcr.cz, www.mzcr.cz 
Vyřizuje: Bc. Klára Liscová, tel.: +420 224 972 920, fax: +420 224 972 442, 
e-mail: klara.liscova@mzcr.cz 




