
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTYI 
ČESKÉ REPUBLIKY 

V Praze dne 16. 4. 2018 
Č. j.: MZDR 15772/2018/0VZ 

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: 

Toaletní voda ACTION Four, EAU DE TOILETTE, Shirley May Ref: 819, 1000ml 
EAN: 6295124009921 (kód neexistuje) 

Výrobce I Země původu: S.A.P. lndustries LLC P.O.BOX 1615, SHJ / Spojené arabské emiráty 
Dovozce dle dolepené etikety: M.S.CZECH Trading, spol.s.r.o., Náchodská 2907, Horní Počernice, 193 00 
Praha 9, IČ: 27232905) 
Prodejce: Khac Quynh Pham, U Elektrárny 1329, 393 01 Pelhřimov, IČO : 27630226 
(Obchodní dům Michal, Palackého 1802, Pelhřimov) 

Popis: Toaletní voda v oranžovém skleněném flakonu, ledvinovitého tvaru o objemu 1000 ml s bílým plastovým 
uzávěrem . Uvnitř flakonu je viditelně vedena trubička. Na přední straně flakonu jsou uvedeny texty ACTION 
Four, EAU DE TOILETIE, Shirley May a nominální obsah. Na spodní straně flakonu je nalepena plastová 
polepka s údaji výrobce (MADE IN U.A.E., S.A.P. lndustries LLC P.O.BOX 1615, SHJ), kód šarže B.405858D, 
datum výroby a datum expirace (PO 07-12, ED 07-17 - podle tohoto značení se tedy jedná o výrobek s prošlou 
dobou minimální trvanlivosti) a symbol otevřeného kelímku. Flakon je vložen do barevné papírové skládačky 
s oranžovým číslem 4 složeným z čtverečků , na přední straně jsou uvedeny texty ACTION Four, Shirley May, 
POUR HOMME, EAU DE TOILETIE, VAPORISATEUR NATURAL SPRAY a nominální obsah výrobku. 
Na zadní straně skládačky je uveden text Shírley May, seznam ingrediencí a cizojazyčné texty. Na bočních 
stranách jsou identické texty ACTION Four. Na spodní straně skládačky je uveden neexistující EAN kód, symbol 
otevřeného kelímku , symbol Zeleného bodu, cizojazyčné texty a výstražný symbol hořlaviny. Na horní straně 
skládačky je nalepena bilá etiketa s texty identifikující výrobek, pokyny k použití a varování, podmínky 
skladování, datum výroby (11/2011 - údaj je v rozporu s originálním značením výrobku), dovozce, symbol 
otevřeného kelímku a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty"). 

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látek Citronellol (CAS 106-22-9) v množství 0,0063 % 
hm., Geraniol (CAS 106-24-1) v množství 0,0028 % hm., Eugenol (CAS 97-53-0) v množství 0,0026% hm., 
Alpha-isomethyl ionone (CAS 127-51 -5) v množství 0,0079% hm., Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 
carboxaldehyde (CAS 31906-04-4) v množství 0,0069% 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. 86, 78, 71, 
90, 79), 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 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~/t.~~/ 
náměstky~:;ro ochranu a podporu veřejného zdf 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 
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