
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY 

V Praze dne 19. 2. 2019 
·- Č. j.: MZDR 7433/2019/0VZ - -- . 

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

ROYAL COBRA, Shirley May, EAU DE TOILETTE, VAPORISATEUR, NATURAL SPRAY, Ref: 219, a (Alpha 
Parfume) 

EAN: 6295124001475 

Výrobce dle značení/ Země původu : S.A.P. lndustries LLC, P.O.BOX. 1615, SHJ./ Spojené arabské emiráty 
Dovozce: nezjištěn 
Distributor dle nabývacího dokladu: STAR IMPEX, spol. s.r.o., Náchodská 2907, 193 00 Praha 9 -
Horní Počernice, IČO: 45315949 
Prodejce: CHARMlNG RAY s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno - Veveří, IČO: 05635535 
(prodejna: CHARMING RAY, Josefská 15,602 00 Brno) 

Popis: Jedná se o toaletní vodu v matném skleněném flakonu s rozprašovačem a plastovým uzaverem. 
Na přední straně flakonu je uveden název výrobku (ROYAL COBRA), na zadn í straně je uveden údaj o zemi 
původu, datum výroby a datum spotřeby. Flakon je vložen do barevné papírové skládačky zabalené 
v celofánovém obalu se zlatým pruhem a textem (SHIRLEY MAY ORIGINAL). Na přední straně skládačky jsou 
uvedeny texty identifikující výrobek a nominální obsah, na zadní straně je uveden seznam přísad, kód výrobku, 
grafický symbol a (Alpha Parfume) a cizojazyčné texty. Na boční straně je uveden kód, datum výroby a datum 
spotřeby. Na spodní straně skládačky je uveden EAN kód, symbol otevřeného kelímku , recyklační symbol, 
výstražný symbol hořlaviny a cizojazyčné texty. 

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látek Linalool (CAS 78-70-6) v množství 
0,11 ±0,02% hm., Benzy! Alcohol (CAS 100-51-6) v množství 0,0047 ± 0,0008 % hm., Citronellol 
(CAS 106-22-9) v množství 0,015 ± 0,003 % hm., Geraniol (CAS 106-24-1) v množství 0,022 ± 0,004 % hm. , 
Hydroxycitronellal (CAS 107-75-5) v množství 0,0034 ± 0,0012 % hm., Eugenol (CAS 97-53-0) v množství 
0,025 ± 0,006 % hm. , Alpha-isomethyl ionone (CAS 127-51-5) v množství 0,012 ± 0,002 % hm. , Coumarin 
(CAS 91-64-5) v množství 0,014 ± 0,003 % hm., Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde 
(CAS 31906-04-4) v množství 0,044 ± 0,011 % hm., Hexyl cinnamal (CAS 101-86-0) v množství 0,011 ± 0,002 % 
hm., Benzyl salicylate (CAS 118-58-1) vmnožství 0,0051 ± 0,0013 % hm. vpřípravku. Tojevrozporu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, příloha č. Ill 
(ref. č. 84, 34, 86, 78, 72, 71, 90, 77, 79, 87, 75), 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 alergennim 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 neni bezpečný ve smyslu článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1223/2009 o kosmetických plipravdch. ~~ / 
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