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

M. OBAMA Clas~Shirle_y May, EAU_DE TOILETTE-_POUR_FEMME, Vaporisateur - Natural Spray, __ 
TOALETNÍ VODA, Ret: 823 

kódy: SM001941D, PD. 06-14, ED. 06-19 
EAN: 6295124020537 

Výrobce dle značení/ Země-původu: SA-P.-lndustries LL-C, P.O.BOX. -1-615, SHJ., www.shirleymay.com/ -
Spojené arabské emiráty 
Dovozce dle značení: Regus 4 imperial place, maxwell, borehamwood, WO 61 JN, United Kingdom 
Dovozce dle dolepené etikety: STAR IMPEX, spol. s.r_o_, Náchodská 2907, 193 00 Praha 9 -
Horní Počernice, www.starimpex-velkoobchod.cz , IČO : 45315949 
Prodejce: PACIFIC CITY s.r.o., Krkonošská 206, 543 01 Vrchlabí, IČO: 05644321 
(prodejna: OBCHODNÍ CENTRUM PACIFIC CITY, Nádražní 1432, 543 01 Vrchlabí) 

Popis: Jedná se o toaletní vodu ve skleněném průhledném flakonu s rozprašovačem a plastovým 
uzávěrem. Na přední straně flakonu je uveden název výrobku (M. OBAMA Classy, Shirley May), na spodní 
straně je nalepena plastová etiketa s údaji o výrobci, s různými kódy (SM001941 D, PD_ 06-14, ED. 06-19) 
a symbolem otevřeného kelímku_ Flakon je vložen do černobílé papírové skládačky s potiskem květin 
a pruhů zabalené v celofánovém obalu. Na přední straně skládačky jsou uvedeny texty identifikující 
výrobek a nominální obsah, na zadní straně je uveden seznam přísad, kód výrobku a cizojazyčné texty. 
Na spodní straně skládačky je uveden EAN kód, vícejazyčné pokyny k použití a varování, symbol 
otevřeného kelímku, symbol Zeleného bodu, výstražný symbol hořlaviny a symbol nabádající k šetrnému 
vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty"). Na celofánovém obalu je nalepena bílá etiketa 
s českými pokyny k použití a údaji o dovozci_ 

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látky Benzyl Alcohol (CAS 100-51-6) v množství 
0,0036 ± 0,0006 % 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), podle které musí být přítomnost této 
látky vyznačena v seznamu přísad , pokud její koncentrace překračuje 0,001 % v přípravcích, které se 
neoplachují. Jedná se o vonnou látku 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 pfipravcich. ~~fo/ / 
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