
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI 
ČESK~ REPUBLIKY 

V Praze dne 8. 3. 2019 
Č. j.: MZDR 10467/2019/0VZ 

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

Disney- PIXAR, TOY STORY 3, TESTER, EAU DE TOILETTE, NATURAL SPRAV -Vaporisateur, 
0309E2700950 

EAN kód: 7775562231201 

Výrobce/ Země původu: AIR-VAL INTERNATIONAL, S.A., Miguel Servet, 27, 08850 GAVÁ 
(BARCELONA), www.air-val.com / Španělsko 

Distributor: 2K Marketing & Production GmbH, Mundershauser Stra~e 1 O, 65623 Zollhaus -
Mudershausen 

Prodejce: el nino parfum s.r.o. , Pražská 181Ei, 509 01 Nová Paka, IČO: 25292285 

Popis: Jedná se o toaletní vodu (tester) ve s~lleněném, průhledném flakonu, na přední straně se nacházejí 
barevné texty identifikující výrobek (Disney - PIXAR, TOY STORY 3, TESTER, EAU DE TOILETTE), 
obrázek postavy „Buzze Rakeťáka" a jmenovitý obsah. Na vnitřní straně flakonu je uveden údaj o výrobci, 
symbol Zeleného bodu, symbol otevřeného l<elímku, symbol odkazu na připojené informace a jmenovitý 
obsah. Na spodní straně flakonu se nachází kód výrobku a nalepená bílá etiketa s EAN kódem. 

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látek D-Limonene (CAS 5989-27-5) v množství 
0,054 ± 0,008 % hm., Linalool (CAS 78-70-6) v množství 0,013 ± 0,002 % hm., Citronellol (CAS 106-22-9) 
v množství 0,0022 ± 0,0004 % hm., Geraniol (CAS 106-24-1) v množství 0,0022 ± 0,0004 % hm., 
Hydroxycitronellal (CAS 107-75-5) v množství 0,064 ± 0,022 % hm., Butylphenyl methylpropional 
(CAS 80-54-6) v množství 0,18 ± 0,05 % hm., Hexyl cinnamal (CAS 101-86-0) v množství 
O, 15 ± 0,02 % hm. v přípravku. To je v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, příl,oha č. Ill (ref. č. 88, 84, 86, 78, 72 , 83, 87), podle které musí 
být přítomnost těchto látek vyznačena v se2:namu 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 výrolbek není bezpečný ve s~Í6 č. lánku 3 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmietických přípravcích./~ 

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

W~#q / 
gr. Eva Gottvaldová 
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