V Praze dne 27. 7. 2021
Č. j.: MZDR 28662/2021/OVZ
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků
č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

būk HAIR STYLING GEL, 150 ml
údaje na dolepené etiketě: GEL NA VLASY
EAN: 5906608002000

Výrobce dle značení / Země původu: AROMATICA SP.ZO.O., 42-165 LIPIE, UL. DWORSKA 1A ,/
Polsko
Distributor dle nabývacího dokladu: RV GLOBAL, s.r.o., Vavřinecká 246, 533 45 Op atovice nad
Labem, IČO: 28830237, www.rvglobal.cz
Prodejce: Huu Tuyen Dang, Rudé armády 142, 533 74 Horní Jelení, IČO: 88731685
(prodejna: Lukáš Market, Hradecká 1232, 503 46 Třebechovice pod Orebem)

Popis: Různobarevný (modrý, bílý, žlutý, růžový, zelený) kosmetický přípravek (gel na vlasy)
je naplněn do průhledného plastového kelímku o obsahu 150 ml s uzávěrem. Na přední straně
kelímku se nachází etiketa, kde je uveden text identif ikující výrobek (būk HAIR STYLING GEL),
jmenovitý obsah, EAN kód, seznam přísad, kde je uveden mj. Methylchloroisothiazolinone (5-chloro2-metylo-2H-izotiazol-3-on) a Methylisothiazolinone (2-Metylo-2H-izotiazol-3-on), údaj o datu
spotřeby a další inf ormující texty v polském jazyce. Na zadní straně kosmetického přípravku
je nalepená bílá etiketa s českým názvem výrobku (GEL NA VLASY) a s texty týkající se jeho použití.
Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou p rokazat elně d održeny p ožadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle č l. 14
odst. 1 písm. d i) nařízení nesmějí kosmetické přípravky obsahovat konzervační látky, k teré nejsou
uvedeny v příloze V. Směs látek methylchloroisothiazolinonu (MIC) a methylisothiazolinonu (MI)
je dle přílohy V (ref. č. 39) možné použít jen za stanovených podmínek p ouze do k osmetický ch
přípravků, které se oplachují. Z důvodu snížení rizika kožních alergií je s měs MIC / MI zak ázána
v neoplachových kosmetických přípravcích.
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