
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI 
ČESKÉ REPUBLIKY 

V Praze dne 27. 4. 2020 
Č. j. : MZDR 16949/2020/0VZ 

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

SETION, eau de parfum, beautiful® parfum, WODA PERFUMOWANA, N0:9806-27 
údaje na dolepené etiketě: EAU DE TOILETIE TOALETNÍ VODA 

EAN kód: 6937926312877 (neexistuje) 

Výrobce I dovozce I země původu : neuvedení / Čína 
Distributor 1 dle značení: TMT COSMETICS CO, s.r.o. , Písnické Zahrady 460/10 Písnice, Praha 4, 
česká Republika 
Distributor 2 dle značení: Kamien Duzy 40, Polsko (na této adrese sídlí výrobce kosmetiky Bi-es Poland Sp. 
ZO.O) 
Prodejce: NV Komerční s.r.o ., Nákupní 1484/11 , 312 00 Plzeň-Doubravka , IČ0:05729726 
(prodejna: SK Textil obuv, Krčínova 1608, 370 11 České Budějovice 2) 

Popis: Parfémová voda v průhledném skleněném flakonu se stříbrným uzávěrem a viditelně vedenou trubičkou 
po celé výšce flakonu. Na flakonu je uveden název výrobku (SETION) a jmenovitý obsah. Na dně flakonu je 
nalepena průhledná plastová etiketa s textem (beautíful®parfum Kamien Duzy 40 POLSKA, WODA 
PERFUMOWANA) a údajem o jmenovitém obsahu. Parfémová voda je vložena do papírové skládačky modré 
barvy s dekorem květin zabalené v celofánu. Na její přední straně se nacházejí texty (SETI ON, eau de parfum, 
beautíful®parfum), na zadní straně jsou anglické, německé, francouzské, italské, španělské a polské upozorňující 
texty, seznam přísad (není důsledně použita předepsaná nomenklatura INCI), kód N0:9806-27, symbol 
Zeleného bodu, symbol otevřeného kelímku a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnému prostředí 
(piktogram „basketbalisty"). Na horní straně skládačky je uveden text beautíful®parfum a na spodní straně se 
nachází neexistující EAN kód, údaj o zemi původu a další texty. Na dolepené etiketě je uvedený název výrobku 
(EAU DE TOILLETIE TOALETNI VODA), upozorňující texty v českém jazyce, údaj o distributorovi , symbol 
otevřeného kelímku a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnému prostředí (piktogram „basketbalisty"). 

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látek D-limonene (CAS 5989-27-5) v množství 
0,012 ± 0,002 % hm., Línalool (CAS 78-70-6) v množství 0,099 ± 0,018 % hm., Cítronellol (CAS 106-22-9) 
v množství 0 ,015 ± 0,003 % hm. , Butylphenyl methylpropional (CAS 80-54-6) v množství 0 ,059 ± 0,015 % hm., 
Hexyl cinnamal (CAS 101-86-0) v množství 0,014 ± 0,002 % hm. , Benzyl salicylate (CAS 118-58-1) v množství 
0,039 ± 0,01 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, 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 skutečností, 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 přípravcích. 
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