
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI 

ČESKÉ REPUBLIKY 

V Praze dne 25. 5. 2020 
Č . j .: MZDR 21516/2020/0VZ 

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č . 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve zněni pozdějších předpisů , stanoví jako nebezpečný 
tento výrobek: 

ELIZABETH ARDEN, Sunflowers, TESTER, No K606400, L7FB1 
údaje na dolepené etiketě : EAU DE TOILETTE SPRAY NATURELNAPORISATEUR, 100ml 

EAN kód: 085805961121 

Výrobce/ země původu: Greater London House, Hampstead Road NW1 7QX London, Spojené 
království 
Distributor dle nabývacího dokladu: OHIO Sp.z.o.o., Serocka 10/llpietro, 04-333 Warszawa , Paland 
Prodejce: VIVANTIS a.s. , Školní náměsti 14, 537 01 Chrudim, IČO : 25977687, e-shop www.parfemy.cz 

Popis: Toaletní voda v průhledném skleněném flakonu s plastovým rozprašovačem bez uzávěru 
a s viditelně vedenou trubičkou po celé výšce flakonu. Na přední straně flakonu je vylisován název výrobku 
(Sunflowers) , na zadní straně flakonu je nalepena plastová etiketa s cizojazyčnými texty týkající 
se označení výrobku „TESTER". Na dně flakonu je nalepena průhledná plastová etiketa s texty 
(©ELIZABETH ARDEN INC., DIST., NY NY 10003, EAU DE TOILETTE SPRAY 
NATURELNAPORISATEUR, ELIZABETH ARDEN, LONDON N0.7577-400, MADE IN 
FRANCE/FABRIQUE EN FRANCE - údaj .vyrobeno ve Francii" je v rozporu s notifikací výrobku v portále 
CPNP, podle kterého je výrobcem firma uvedená výše), kód L7FB1 , údaj o jmenovitém obsahu a symbol 
otevřeného kelímku. Toaletní voda je vložena do papírové skládačky šedé barvy, na její přední straně se 
nacházejí texty identifikující výrobek (ELIZABETH ARDEN SUNFLOWERS, EAU DE TOILETTE SPRAY 
NATURELNAPORISATEUR) a varovné cizojazyčné texty (včetně informace, že se jedná o tester, 
který není určen k prodeji) , na zadní straně se nachází symbol otevřeného kelímku a symbol Zeleného 
bodu. Na spodní straně je uveden EAN kód, kód No K606400 a L 7FB 1, údaje o výrobci. Na horní straně 
skládačky se nacházejí texty týkající se identifikace výrobku, jmenovitého obsahu a další texty. 

Odůvodnění: Laboratornimi testy byla zjištěna přitomnost látek D-limonene (CAS 5989-27-5) v množství 
0,22 ± 0,03 % hm., Linalool (CAS 78-70-6) v množství 0,41 ± 0,07 % hm., Citronellol (CAS 106-22-9) 
v množství 0,31 ± 0,06 % hm., Geraniol (CAS 106-24-1) v množství 0,15 ± 0,03 % hm., Hydroxycitronellal 
(CAS 107-75-5) v množství 0,43 ± 0,02 % hm., Eugenol (CAS 97-53-0) v množství 0,13 ± 0,03 % hm., 
Butylphenyl methylpropional (CAS 80-54-6) v množství 0,93 ± 0,23 % hm. , Farnesol (CAS 4602-84-0) 
v množství 0,092 ± 0,016 % hm., Benzy! benzoate (CAS 120-51-4) v množství 0,11 ± 0,02 % hm., Benzy! 
salicylate (CAS 118-58-1) v množství 1,2 ± 0,3 % 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 , 78, 72, 
71 , 83 , 82, 85, 75), podle které musí být přitomnost 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 připravcích. 

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

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.O. 
pověřená zastupováním náměstkyně 

pro ochranu a podporu veřejného zdraví 
a hlavní hygieničky ČR 

ČR - Ministerstvo zdravotnictví - odbor Ochrany veřejného zdraví 
Palackého náměst í 4, 128 01 Praha 2, tel.: +420 224 971 111 , fax: +420 224 972 111 
e-mail: vh@mzcr.cz, www.mzcr.cz 




