
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI 
ČESKÉ REPUBLIKY 

V Praze dne 1.10.2019 
Č. j .: MZDR 41138/2019/0VZ 

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

Funny Faces, temporary Tattoos, 370067, šarže 1077 
údaje dle značení na dolepené etiketě: TETOOO - TETOVÁNÍ 

EAN kód: 8718274285765 (neexistuje) 

Výrobce/ země původu: Trasfer-Druck, lnh. B. Boxan, 34123 Kassel/ Německo 
Distributor 1: Funny products B.V. , Dr. Nolenslaan 157/6136 GM Sittard, Nizozemsko 
Distributor 2: TM ESSENTIALS BV, Geurdeland 25, 6673 DR Andelst, Nizozemsko 
Distributor 3/ prodejce 1: Lowlands international s.r.o., Luční 2002, 289 22 Lysá nad Labem, 
IČO: 63473259, www kreativo_1_-_rracky com 
Prodejce 2: PAPÍRÁK s.r.o., náměstí Svobody 6, 738 01 Frýdek - Místek, IČO : 05796989 
(prodejna: PAPÍRÁK s.r.o., J. V. Sládka 35, 738 01 Frýdek - Místek) 

Popis: Jedná se o papírový arch s tetováním v podobě různobarevných obličejů . Arch s tetováním 
je připevněn ke kartonu s otvorem na zavěšení a vložený do celofánového obalu. Na přední straně 
jsou anglické texty identifikující výrobek (Funny Faces, tempory Tattoos), informace o množství 
tetovacích nálepek (12 TATTOOS), údaj o distributorovi a kód 370067. Na zadní straně v horní části 
jsou uvedeny cizojazyčné texty a piktogramy zobrazující použití výrobku. V dolní části jsou uvedeny 
údaje o zemi původu , výrobci, distributorovi , dále se zde nachází šarže výrobku 1077, neexistující 
EAN kód, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení 
kvůli obsahu malých částic, symbol Zeleného bodu s číselným kódem 558537 a jmenovitý seznam 
přísad , kde je mj. uveden Methylisothiazolinone. Na bílé dolepené etiketě je uveden český název 
(TETOOO - TETOVÁNÍ), upozorňující texty a návod k použití výrobku české jazyce, údaj o zemi 
původu a distributorovi , neexistující EAN kód a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu 
prostředí (piktogram „basketbalisty"). 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích . Podle čl. 14 
odst. 1 písm. d i) nařízení nesmějí kosmetické přípravky obsahovat konzervační látky, které nejsou 
uvedeny v příloze V. Látku methylisothiazolinon (Ml) je dle přílohy V (ret. č. 39) možné použít jen 
za stanovených podmínek pouze do kosmetických přípravků , které se oplachují. Z důvodu snížení 
rizika kožních alergií je Ml zakázán v neoplachových kosmetických přípr vcích. 
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