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

MARIE LAURENT ML, Crema Rivitalizzante ALOE VERA 
údaje na etiketě: CZ-REVITALIZUJÍCÍ TĚLOVÝ KRÉM MARIE LAURENT ALOE VERA 

EAN: 8016543020049 (neexistuje) 
 
 

Výrobce dle značení / Země původu: Laboratorio n° 437 CS/ Španělsko 
Distributor dle značení: CONER s.r.l., Via del Commercio 5, 60021 Camerano (AN), www.coner.it 
Dovozce dle značení: Valero L.V., Černého 811/44, 635 00 Brno, www.valeroimportexport.com 
Prodejce: TRAAKOPOT CZ s.r.o., Horská 99, 541 01 Trutnov, IČO: 01864351 
(prodejna: Potraviny, ovoce a zelenina, Horská 99, 541 01 Trutnov) 
 
Popis: Tělový krém je naplněn do bílého plastového kelímku o obsahu 200 ml s bílým šroubovacím 
víčkem. Na přední straně kelímku se nachází etiketa, kde jsou uvedené texty identifikující výrobek 
(MARIE LAURENT ML, Crema Corpo RIVITALIZZANTE Aloe Vera), další texty v italském jazyce 
a obrázek Aloe vera. Na zadní straně kosmetického přípravku je bílá etiketa s texty identifikující 
výrobek, s údaji o výrobci a distributorovi, jmenovitým obsahem, neexistujícím EAN kódem, 
se seznamem přísad, kde je uveden mj. Methylchloroisothiazolinone (5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-
3-on) a Methylisothiazolinone (2-Metylo-2H-izotiazol-3-on), symbolem otevřeného kelímku 
a symbolem Zeleného bodu. Na boční straně kelímku je uveden text (MARIE LAURENT ML), kód 
190607, další kód 0019600 a datum minimální trvanlivosti. Na dolepené bílé etiketě je uveden český 
název výrobku (CZ-REVITALIZUJÍCÍ TĚLOVÝ KRÉM MARIE LAURENT ALOE VERA), informační 
texty ke kosmetickému přípravku a údaj o dovozci. 
 
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) bodu i) nařízení nesmějí kosmetické přípravky obsahovat konzervační látky, které 
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 pouze do kosmetických 
přípravků, které se oplachují. Z důvodu snížení rizika kožních alergií je směs MIC / MI zakázána 
v neoplachových kosmetických přípravcích.  

  
 
 

Vyvěšeno na úřední desku dne: 

Svěšeno z úřední desky dne:                                                  MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. 
                                                                                  náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného          
                                                                                              zdraví a hlavní hygienička ČR 

 
 

V Praze dne 22. 6. 2022 
Č. j.: MZDR  19027/2022/OVZ 
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