
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVi 
ČESKÉ REPUBLIKY 

V Praze dne 22.1.2019 
Č. j.: MZDR 2816/2019/0VZ 

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

Cíao Babe, Street Looks, Eau de parfum, 813874 
na dolepené etiketě: EDP /PARFÉMOVÁ VODA 

EAN kód: 8715658012986 

Výrobce/ Země původu : COSCENTRA LTD, Shanghai/ Čína 
Distributor dle dolepené etikety/ distributor dle značení: Ravena Beauty CR s.r.o., Václavské náměstí 808/ 
66, 11 O 00, Praha 1 - Nové Město, IČO: 26500817/ COSCENTRA BV, NL-6466 NC KER KRADE, Netherlands 
Dovozce dle nabývacího dokladu: Tamda Foods s.r.o., Libušská 319/ 126, 142 00 Praha 4, IČO: 27160840 
Prodejce/ prodejna: DARISH s.r.o., Náměstí 159, 538 51 Chrast, IČO: 05778298 

Popis: Jedná se o parfémovanou vodu ve skleněném zaobleném flakonu s plastovým uzávěrem . Na spodní 
straně flakonu je uveden kód 813874 (pravděpodobně se jedná o šarží) a nalepena průhledná plastová etiketa 
s údaji o distribuci, jmenovitým obsahem, s názvem výrobku a se symbolem otevřeného kelímku a výstražným 
symbolem hořlaviny. Flakon je vložen do papírové skládačky zabalené v celofánovém obalu, na přední straně 
se nachází obrázek ženy a obrázek mašle, texty identifikující výrobek a jmenovitý obsah. Na zadní straně 
skládačky je uveden seznam přísad, údaje o vlastníkovi značky (COSCENTRA SV., THE NETHERLANDS), 
o místě výroby parfémové složky (REGION OF GRASSE, FRANCE), o výrobci, který kosmetický přípravek 
kompletoval (COSCENTRA LTD. SHANGHAI, CHINA) a o distributorovi/ společnosti udělující licenci a exkluzivní 
práva (COSCENTRA BV. NL-6466 NC KERKRADE, WWW.COSCENTRA.COM). Dále se zde nachází symbol 
otevřeného kelímku a výstražný symbol hořlaviny. Na celofánovém obalu je nalepena bílá etiketa s českým 
názvem výrobku (EDP /PARFÉMOVÁ VODA), údajem o distributorovi a upozorňujícími texty (identické texty 
ve slovenském jazyce). Na spodní straně skládačky je uveden EAN kód. 

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zji štěna přítomnost látek Benzy! alcohol (CAS 100-51-6) v množství 
0,004 ± 0,001 % hm. , Citronellol (CAS 106-22-9) v množství 0,0053 ± 0,0010 % hm. , Hydroxycitronellal 
(CAS 107-75-5) v množství 0,0046 ± 0,0016 % hm. , Alpha-ísomethyl ionone (CAS 127-51-5) v množství 
0,0051 ± 0,0007 % hm. , Butylphenyl methylpropional (CAS 80-54-6) v množství 0,025 ± 0,006 % hm., 
Hydroxyísohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (CAS 31906-04-4) v množství 0,002 ± 0,0005 % hm., 
Hexyl cinnamal (CAS 101-86-0) v množství 0,046 ± 0,007 % 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. 34, 86, 72, 
90, 83, 79, 87), podle které musí 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. 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~'lánku 3 n ř·f..,.ení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1223/2009 o kosmeUckých pfipravcich. ~~ / 

Vyvěšeno na úřední desku dne: gz:Eva Gottvaldová 
Svěšeno z úřední desky dne: náměstkyně;Pr9 ochranu a podporu veřejného 
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