
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI 
ČESKÉ REPUBLIKY 

V Praze dne 26. 2. 2020 

Č. j .: MZDR 7876/2020/0VZ 

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

CHOCO MADEMOISELLE, EAU DE PARFUM FORWOMEN, CHOCO, HD 19 
EAN kód: 7369412419613 (neexistuje) 

Výrobce I Země původu / Dovozce: nezjištěno 
Distributor dle nabývacího dokladu: DISK DATA s.r.o., Sokolovská 107/41 , 186 00 Praha 8 - Karlín , 
IČO : 24749257 (dle šetření HSHMP se firma na uvedené adrese nenachází a má zde pouze virtuální sídlo, 
firmě byla uložena pokuta) 
Prodejce: BA-THA-HA s.r.o ., československé armády 1506, 738 01 , Frýdek - Místek, IČO : 05600936 
(prodejna: BA-THA, 8. pěšího pluku 399, 738 01 Frýdek - Místek) 

Popis: Parfémová růžově zbarvená voda v průhledném skleněném flakonu s rozprašovačem zlaté barvy, 
uzávěrem stříbrné barvy a viditelně vedenou trubičkou po celé výšce flakonu. Na přední straně flakonu 
je uveden text CHOCO MADEMOISELLE, EAU DE PARFUM FOR WOMEN, na zadní straně EAU DE 
PARFUM, na spodní straně flakonu je uveden kód HD 19. Parfémová voda je vložena do zlatobílé 
papírové skládačky a celofánu . Na přední straně se nacházejí texty identifikující výrobek, na zadní straně 
je uveden text „CHOCO" a seznam ingrediencí s chybou (IGREDIENTS). Na spodní straně skládačky 
je uveden neexistující EAN kód. 

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látek Citronellol (CAS 106-22-9) v množství 
0,045 ± 0,036 % hm. , Geraniol (CAS 106-24-1) v množství 0,038 ± 0,031 % hm. , Hydroxycitronellal (CAS 
107-75-5) v množství 0,044 ± 0,029 % hm., Coumarin (CAS 91-64-5) v množství 0,022 ± 0,017 % hm., 
Hexyl cinnamal (CAS 101-86-0) v množství 0,065 ± 0,055 % hm., Benzyl salicylate (CAS 118-58-1 ) 
v množství 0,062 ± 0,046 % 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 . 86, 78, 72, 77, 87, 75), podle které musí 
být přítomnost 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 srny článku 3 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích . 
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