
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI 
ČESKÉ REPUBLIKY 

V Praze dne 18.4.2019 
Č. j.: MZDR 17308/2019/0VZ 

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

First love, forwoman, EAU DE PARFUM, DC® DICOO, REF:B415, LOT: BTF0311415 
EAN kód: 6954710804158 

údaje na dolepené etiketě: perfume, ITEM NO: 2698 12d2x96, EAN kód 859000026985 (neexistuje) 

Výrobce/ Země původu: YIWU BENTON COSMETICS CO., L TO., Add: No.39 Wuhua Road , Heyetang 
lndustrial Zone, Yiwu, Zhejiang/ Čína 
Dovozce dle dolepené etikety: GEPE s.r.o., Berlínská 1491/9, Praha 10, IČO: 24829773 (dle živnostenského 
rejstříku ukončil činnost) 

Distributor dle nabývacího dokladu: CPM spol. s.r.o., Ke Strašnické 50/16, 100 00 Praha 10, IČO : 48949469 
(společnost je nedohledatelná) 
Prodejce: Thi Duong Thuy Vu, Na Fialce li 1687/2, Praha 6 - Řepy, IČO: 27860477 
(prodejna: Obchodní centrum Rose, Žukovského 888/2, Praha 6) 

Popis: Jedná se o parfémovou vodu ve skleněném flakonu s barevnou mašlí kolem stříbrného rozprašovače 
a s průhledným uzávěrem. Na přední straně flakonu jsou uvedeny texty identifikující výrobek (First love, for 
woman, EAU DE PARFUM) a jmenovitý obsah. Flakon je vložen do barevné papírové skládačky zabalené 
v celofánovém obalu. Na přední straně skládačky se nachází obrázky květin, texty identifikující výrobek 
a jmenovitý obsah, na zadní straně je uveden seznam přísad, upozorňující anglické texty, internetová adresa 
www.dicoo.cn a kód výrobku. Na spodní straně se nachází EAN kód, symbol Zeleného bodu, výstražný symbol 
hořlaviny, symbol otevřeného kelímku, země původu , údaje o výrobci, datum minimální trvanlivosti a šarže 
výrobku. Na celofánovém obalu je nalepena bílá etiketa s českým názvem výrobku (perfume), kódy 
ITEM NO: 2698 12d2x96, českými upozorňujícími texty, neexistujícím EAN kódem, zemí původu , údajem 
o dovozci (dle živnostenského rejstříku ukončil činnost v roce 2016), symbolem Zeleného bodu a symbolem 
nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty"). 

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látek D-Limonene (CAS 5989-27-5) v množství 
0,25 ± 0,04 o/o hm., Linalool (CAS 78-70-6) v množství 0,40 ± 0,08 % hm. , Citronellol (CAS 106-22-9) v množství 
O, 16 ± 0,03 o/o hm. , Butylphenyl methylpropional (CAS 80-54-6) v množství 0,20 ± 0,05 o/o hm., Hydroxyisohexyl 
3-cyclohexene carboxaldehyde (CAS 31906-04-4) v množství 0,045 ± 0,011 % hm., Hexyl cinnamal 
(CAS 101-86-0) v množství 0,089 ± 0,014 o/o 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. 88, 84, 86, 83, 79, 87), 
podle které musí být přítomnost těchto látek vyznačena v seznamu přísad , pokud jejich koncentrace překračuje 
0,001 o/o 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 článk/,ařr·ení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1223/2009 o kosmeUckých prlpravc;ch. ( ~tí" ~ ~ 
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