
MINISTERSTVO ZDRAVOTNlCTVI 
ČESK~ REPUBLIKY 

V Praze dne 6. 3. 2019 
Č. j.: MZDR 8361/2019/0VZ 

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

DENIM Black, EAU DE TOILETTE, 200219A 
EAN kód: 8008970040226 

Výrobce/ Země původu : CONTER S.r.l. - Viale Europa, 12-26855 Lodi Vecchio (LO), www.conter.com/ Itálie 
Distributor: Sarantis Czech Republic, s.r.o., Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3, IČO: 25705971 
Prodejce: DM drogerie markt s.r.o., Jeronýmova 1485/19, 370 01 české Budějovice, IČO : 47239581 

Popis: Jedná se o toaletní vodu ve skleněném neprůhledném flakonu čtvercového tvaru s plastovým uzávěrem 
se stříbrným proužkem ve spodní části. Na přední straně flakonu je uveden název výrobku (DENIM), na zadní 
straně jsou texty identifikující výrobek (DENIM Black, EAU DE TOILETIE), údaje o výrobci, jmenovitý obsah, 
vylisovaný kód 200219A, symbol otevřeného kelímku a symbol odkazu na připojené informace. Flakon je vložen 
do barevné plechové krabičky s uzávěrem, na přední straně krabičky se nachází texty identifikující výrobek 
a jmenovitý obsah, na zadní straně je uveden název výrobku, údaje o výrobci, upozorňující cizojazyčné texty 
(včetně českého textu) a údaje o distributorovi. Na bočních stranách krabičky je uveden název výrobku DENIM. 
Na spodní straně krabičky je uveden seznam přísad, kód výrobku, EAN kód, datum minimální trvanlivosti , 
symbol Zeleného bodu, symbol otevřeného kelímku a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu 
prostředí (piktogram „basketbalisty"). 

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látek Alpha-isomethyl ionone (CAS 127-51-5) 
v množství 0,010 ± 0,001 % hm. , Butylphenyl methylpropional (CAS 80-54-6) v množství 0,0022 ± 0,0006 % hm. 
a Hexyl cinnamal (CAS 101 -86-0) v množství 0,025 ± 0,004 % 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. 90, 83, 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 článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. 

Vyvěšeno na úřední desku dne: gr. Eva Gottvaldová 
Svěšeno z úřední desky dne: náměstky e o ochranu a podporu veřejného 
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