
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI 
ČESKÉ REPUBLIKY 

V Praze dne 12.2.2019 
Č. j.: MZDR 6466/2019/0VZ 

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

Bi•es Crystal, parfum deodorant 
EAN kód: 5907699481538 

Výrobce/ Země původu: URODA Polska Sp. z o.o., ul. Niecala 9/U1, 00-098 Warszawa, 
WWW.BI-ES.EU/ Polsko 

Distributor dle nabývacího dokladu: M.C. STAR L&H spol. s.r.o., Sulická 870/ 17, 142 00 Praha 4, 
IČO: 26514486 

Prodejce: LYTAM s.r.o., Tatarkova 722/ 24, 149 00 Praha - Háje, IČO: 05756235 
(prodejna: LILI MÓDA, Masarykova 200, 763 26 Luhačovice) 

Popis: Jedná se o parfémovaný deodorant ve skleněném flakonu s plastovým uzávěrem a viditelně 
vedenou trubičkou po celé výšce flakonu. Na přední straně flakonu jsou uvedeny texty identifikující 
výrobek (Bi•es, Crystal, parfum deodorant) a obrázky hvězdiček. Na spodní straně flakonu je uveden 
číselný kód S.171127 161617. Na zadní straně etikety je uveden název výrobku, seznam přísad , 
jmenovitý obsah, EAN kód, údaje o výrobci, symbol otevřeného kelímku a anglické tvrzení, 
že výrobek byl vyroben podle normy GMP. 

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látek Hydroxycitronellal (CAS 107-75-5) 
v množství 0,047 ± 0,016 % hm., Alpha-isomethyl ionone (CAS 127-51-5) v množství 
0,027 ± 0,004 % hm. , Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (CAS 31906-04-4) v množství 
0,012 ± 0,003 % hm. v přípravku. To je v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, příloha č. 111 (ref. č. 72, 90, 79), 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 článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1223/2009 o kosmetických 
přípravcích. 

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

r.~~~ 
. ro ochranu a podporu veřejného 

ví a hlavní hygienička ČR 

ČR - Ministerstvo zdravotnictví • odbor Ochrany veřejného zdraví 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, tel. : +420 224 971 111 , fax: +420 224 972 111 
e-mail: vh@mzcr.cz, www.mzcr.cz 




