
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTYI 
ČESKÉ REPUBLIKY 

V Praze dne 27. 11. 2018 
Č. j.: MZDR 48875/2018/0VZ 

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle§ 6 :zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek: 

AL TA MODA, SPARKLE, pour femme, eau de toilette, Ref. 614, vaporisateur - natural spray, a parfume 
EAN: 3700074261808 (neexistuje) 

Výrobce dle značení/ Země původu: S.A.P. ln1dustries L.L.C., P.O.BOX., SHJ/ Spojené arabské emiráty 
Dovozce dle značení: STAR IMPEX, spol.s.r.o., Náchodská 2907, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, IČO: 
45315949, www.starimpex-velkoobchod.cz 
Distributor: nezjištěn 

Prodejce: BHVINVEST, s.r.o., Tatarkova 722/24, 149 00 Praha 4 - Háje, IČO: 05533422 
(prodejna: BHVINVEST, s.r.o., Krymská 16, 360 01 Karlovy Vary) 

Popis: Jedná se o toaletní vodu v matném skleněném flakonu se stříbrným rozprašovačem a plastovým 
uzávěrem. Na přední straně flakonu je uveden název výrobku SPARKLE, ALTA MODA. Flakon je vložen 
do růžové papírové skládačky zabalené v celofánovém obalu. Na přední straně skládačky jsou uvedeny texty 
identifikující výrobek a údaj o nominálním obsahu, na zadní straně je uveden seznam přísad, kód výrobku, údaje 
o výrobci a cizojazyčné texty. Na skládačce je nalepena bílá etiketa s českým názvem výrobku (EAU DE 
TOILETIE - TOALETNÍ VODA), s údaji o dovozci a s varovnými texty v českém jazyce. Na spodní straně 
skládačky jsou uvedeny cizojazyčné texty, údaje o výrobci, symbol „a parfume", neexistující EAN kód, symbol 
Zeleného bodu , symbol otevřeného kelímku a výstražný symbol hořlavi ny. 

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látek Amyl Cinnamal (CAS 122-40-7) v množství 
0,1 % hm., Geraniol (CAS 106-24-1) v množství 0,014 % hm., Benzyl Alcohol (CAS 100-51 -6) v množství 
0,0069 % hm. , Cinnamyl Alcohol (CAS 104-54-'1) v množství 0,0037 % hm., Benzyl Cinnamate (CAS 103-41-3) 
v množství 0,0031 % hm. v přípravku. To je v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích , příloh,3 č. Ill (ref. č. 67, 78, 34, 69, 81), podle které musí být přítomnost 
těchto látek vyznačena v seznamu přísad, pokud jejich koncentrace překračuje 0,001 % v přípravcích, 
které se neoplachuji. 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 bezpe,čný ve smyslu článku 3 nařízeni Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích . 

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

~~1 
gr. Eva Gottvaldova 

/ 

náměstkY. - pro ochranu a podporu veřejného 
z raví a hlavní hygienička ČR 

ČR - Ministerstvo zdravotnictví - odb,or 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: +420 224 972 111 , 
e-mail: klara.liscova@mzcr. cz 




