
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
ČESKI: REPUBLIKY 

V Praze dne 26. 11. 2018 
Č. j.: MZDR 49504/2018/0VZ 

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

OPIUM POUR HOMME, YVFS SAINT LAORFNT, BABAOL I PERFUME, N0:58042A 
EAN: 69136832890790 (neexistuje) 

Výrobce dle značení/ Země původu: Shanghai Qinwang Biotechnology Co., Ltd. 4F (East), Building 6, No.800, 

Jiahao Road, Nanxiang Town, Jiading District, Shangai/ Čína 
Dovozce/ Distributor: nezjištěni 
Prodejce: Son Tran Thi , Jana Wericha 2349, 470 06 Česká Lípa, IČO : 47033461 

(prodejna: Tržnice, Horní náměstí 109, 463 34 Hrádek nad Nisou) 

Popis: Jedná se pravděpodobně o toaletní vodu v čirém skleněném flakonu hranatého tvaru s černým víčkem. 

Na přední straně flakonu je uveden název výrobku (OPIUM POUR HOMME), nominální obsah a obsah alkoholu 

v produktu (80%VOL). Flakon je vložen do čemé papírové skládačky s červenými pruhy v horní a spodní části 
a se žlutým středem, papírová skládačka je z~ibalena do celofánového obalu. Na přední straně jsou uvedeny 

texty identifikující výrobek a nominální obsah, n1a horní straně je uveden text (BABAOL I PERFUME), na spodní 
straně je uveden neexistující EAN kód. Na zé1dn i straně skládačky jsou uvedené cizojazyčné texty, seznam 

přísad, 'údaje o výrobci, symbol Zeleného bodu, výstražný symbol hořlaviny a kód výrobku, dále je zde nalepena 
etiketa s textem v českém jazyce nepatřící k tomuto výrobku (Přichází s otáčecí zástrčkou pro horizontální 
i vertikální zásuvky, takže Vám nebude blokovat druhou zásuvku). Výrobek svým názvem, grafikou a celkovým 
designem připomíná jiný značkový výrobek. 

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěn:a přítomnost látek Hexyl Cinnamal (CAS 101 -86-0) v množství 

0,041 % hm., Linalool (CAS 78-70-6) v množství 0 ,038 % hm., Benzyl Benzoate (CAS 120-51-4) v množství 
0,019 % hm., Coumarin (CAS 91-64-5) v množství 0,01 3 % hm., Citronellol (CAS 106-22-9) v množství 0,012 % 
hm. , Eugenol (CAS 97-53-0) v množství 0,0097 % hm. , Cyclohexene Carboxaldehyde (CAS 31906-04-4) 
v množství 0,0077 % hm., Geraniol (CAS 106-24-1) v množství 0,0024 % 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. 

87, 84, 85, 77, 86, 71 , 79, 78), podle které musli být přítomnost těchto látek vyznačena v seznamu přísad, pokud 
jejich koncentrace překračuje 0,001 % v přípravcích , které se neoplachují. Jedná se o vonné látky 

s prokazatelným alergenním potenciálem. Protai 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 a lergických (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 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. 

Vyvěšeno na úřední desku dne: 
Svěšeno z úřední desky dne: r ochranu a podporu veřejného 

a hlavní hygienička ČR 

ČR - Ministerstvo zdravotnictvi - odbor Ochrany veřejného zdravi 
Palackého náměsti 4, 128 01 Praha 2, tel.: +420 224 971 11 1, e-mail: vh@mzcr.cz, www.mzcr.cz 
Vyřizuje : Bc. Klára Liscová, tel.: +420 224 972 442, fax: +420 224 972 111 , 
e-mail: klara.liscova@mzcr.cz 






