
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI 
ČESKÉ REPUBLIKY 

V Praze dne 31. 10. 2018 
Č. j.: MZDR 45161/2018/0VZ 

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: 

RELEASE eau de cologne/ eau de perfume, VAPORISATEUR NATURAL SPRAV, JINBADI, NO: 321 
údaje na dolepené etiketě: EAU DE TOILLETTE, TOAL ETNI VODA 

EAN: 6939042301940 

Výrobce/ Země původu: YIWU CITY JINBADI COSMETICS CO., LTD., FACTORY ADD: DONGYUAN 
DEVELOPMENT AREA, JINGDONG, YIWU/ Čína 
Dovozce: neuveden 
Distributor dle značení: Kannu Gifts S.R.O./ Kannu Gifts s.r.o., Ostravská 49, 739 25 Sviadnov, IČO: 27808441 
(firma je v likvidaci) 
Prodejce: AZ Family s.r.o., Ostopovická 339/8, 664 48 Moravany, IČO: 05655463 
(prodejna: AZ Family, Havlíčkova 12, 586 01 Jihlava) 

Popis: Toaletní/ parfémová voda ve skleněném flakonu šedivé transparentní barvy, s mechanickým 
rozprašovačem a černým plastovým uzávěrem. Na přední straně flakonu je šachovnice s různými texty 
(RELEASE, eau de cologne, JINBADI). Flakon je vložen do papírové skládačky modré barvy s bílými puntíky 
a světle modrým pruhem u spodní strany, na přední straně jsou různé texty (RELEASE, VAPORISATEUR 
NATURAL SPRAY, eau de perfume - což je v rozporu se značením na flakonu) a údaj o objemu. Na zadní 
straně skládačky jsou cizojazyčné informační a upozorňující texty, údaje o výrobci , symbol Zeleného bodu 
a výstražný symbol hořlavíny. Na bočních stranách je uveden EAN kód a kód NO: 321. Na horní straně je zlatý 
štítek s bílým symbolem ptáčka a s textem JINBADI. Na spodní straně skládačky je dolepená etiketa s názvem 
výrobku (EAU DE TOILETTE, TOAL ETNI VODA), s údaji o distributorovi a s varovnými texty v českém jazyce 
s chybami (Vyrobek lze aplikovat na vsechny cash tela. Nepouzivat na narusenou pokozku. Zamezte vniknutí 
do oci-pr: zasazeni vyplachnete proudem tekoucí vody.). Dále je na etiketě uveden symbol otevřeného kelímku 
a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty") . 

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látek D-Limonene (CAS 5989-27-5) v množství 
0,0043 % hm., Linalool (CAS 78-70-6) v množství 0,011 % hm. a Hexyl Cinnamal (CAS 101-86-0) v množství 
O, 14 % 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. 88, 84, 87), 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 dojit 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: gr. 
Svěšeno z úřední desky dne: náměstkyně ro chranu a podporu veřejného 

zdra í lavní hygienička ČR 

ČR - Ministerstvo zdravotnictví - odbor Ochrany veřejného zdraví 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, te l. : +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 






