
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI 
ČESKÉ REPUBLIKY 

V Praze dne 22. 5. 2018 
Č. j.: MZDR 20646/2018/0VZ 

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: 

Wet Towel, lslak Havlu, Chamomile 
na dolepené etiketě: babu, Vlhčené ubrousky, 100 ks 

EAN kód: 8697434120965 (neexistuje) 

Výrobce dle značení/ Země původu: Ela kozmetik, www.elacosmetics.com/ Istanbul, Turecko 
Vyrobeno pro dovozce (dle značení): RENKLI OOD, 6600 Kardžali, Bulharsko, Belasitsa Str. 21, 
Entrance V, Apt. 30, www.renkli.bg 
Osoba odpovědná za uvedení na trh (dle značení): Kateřina Vávrová, Vítězné náměstí 576/1, 
160 00 Dejvice - Praha 6, IČO: 67763944 (provozovna: Ruzyňská 269/18, 161 00 Praha 6) 
Distributor: Putorius s.r.o., Ruzyňská 18, Praha, IČO: 27127958, www.putorius.cz 
Prodejce: Ngoc Bay Pham, Plumlovská 1985/132, 796 04 Prostějov, IČO: 71744401 
(prodejna: DONA market, Jihoslovanská 2455/1 , Prostějov) 

Popis: Jedná se o vlhčené ubrousky zabalené po 100 ks v uzavíratelném balení z potisknuté 
plastové folie. Na plastovém uzávěru obalu je nalepena etiketa s obrázkem slona s uvedenými texty 
(babu, Vlhčené ubrousky, jemné a pevné bez alkoholu a parabenů , pH 5,5, mikrobiologically tested) 
a údajem o počtu ubrousků v balení. Na obale jsou obrázky květů heřmánku s texty. Na boční straně 
je nápis identifikující výrobek, informace o počtu kusů v balení a jiné texty. Na zadní straně 

je jmenovitý seznam přísad , kde je uveden mj. Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone, 
neexistující EAN kód, výrobce, dovozce a symbol doby trvanlivosti po otevření (symbol otevřeného 
kelímku), symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty") 
a piktogramy zobrazující použití výrobku (včetně cizojazyčných textů). 

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 konzervační látky, které nejsou 
uvedeny v příloze V. Směs látek methylchloroisothiazolinonu (MIC) a methylisothiazolinonu (Ml) 
je dle přílohy V (ret. č. 39) možné použít jen za stanovených podmínek pouze do kosmetických 
přípravků , které se oplachují. Z důvodu snížení rizika kožních alergií je směs MIC / Ml zakázána 
v neoplachových kosmetických přípravcích. 

Vyvěšeno na úřední desku dne: 
Svěšeno z úřední desky dne: 

~ gr. · va Gottvaldová 
náměstkyně r r ochranu a podporu veřejného 

zdrav· 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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