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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 kosmetický přípravek: 

 

NUBIAN 15 mlieko na opaľovanie  

Nubian mléko na opalovaní SPF 15 

kód/ šarže 0402190208A 

EAN kód: 8586000081857 

  

 
Výrobce/ Země původu: Herba Drug, s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany/ Slovensko 

Distributor: Herba Drug Int., Borová 1710, 696 42 Vracov 

Prodejce: Kaufland Česká republika v.o.s., Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6, IČO: 25110161 

(prodejna: Kaufland, Sportovní 594/21, 602 00 Brno)  

 

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – mléko na opalování – naplněný v plastovém barevném 

obalu s barevným uzávěrem. Na přední straně výrobku se nacházejí slovenské texty identifikující 

výrobek, uvedení ochranného faktoru (15), který je znázorněný pomocí květin a další texty popisující 

vlastnosti (vode a piesku odolné), složení výrobku (rakytníkový olej, D-panthenol, betakarotén, 

vitamin E) a jeho kategorii (stredná ochrana UVA/UVB). Na zadní straně jsou uvedeny české 

a slovenské texty, dále se zde nacházejí texty k použití výrobku a popis funkce, EAN kód, kód/ šarže 

výrobku, údaj o jmenovitém obsahu výrobku včetně jeho složení, údaje o výrobci a distributorovi, 

symbol doby trvanlivosti po otevření (symbol otevřeného kelímku) a symbol nabádající k šetrnému 

vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). 

 
Odůvodnění: Ochranný sluneční faktor uvedený na výrobku (SPF 15) a kategorie uvedená 

na výrobku („stredná ochrana“) jsou v zásadním rozporu s naměřeným ochranným slunečním 

faktorem SPF 9,85. Naměřený ochranný sluneční faktor je o 34 % menší než je deklarováno 

na výrobku a kosmetický přípravek tak patří do kategorie „nízká ochrana“. Značení výrobku vede 

spotřebitele k očekávání větší ochranné funkce kosmetického přípravku. Výrobek tak představuje 

riziko pro lidské zdraví neboť nesplňuje požadavek článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích, podle kterého musí být kosmetický přípravek 

dodávaný na trh být bezpečný zejména s přihlédnutím k jeho obchodní úpravě a značení.  

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku dne:   12. 02. 2020                          Mgr. Eva Gottvaldová 

Svěšeno z úřední desky dne:                                náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného          

                                                                                              zdraví a hlavní hygienička ČR 

  

    

 

V Praze dne 11. 2. 2020 

Č. j.: MZDR  2714/2020/OVZ 


