
 

 

 

 

 

 

 

 

ČR – Ministerstvo zdravotnictví - odbor Ochrany veřejného zdraví 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, tel.: +420 224 971 111, fax: +420 224 972 111   
e-mail: vh@mzcr.cz, www.mzcr.cz 
 

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek: 

 

 

Clair de Lune, CDL 5 EAU DE PARFUM, SO FRENCH, CDL 5 FOR WOMEN, LOT N' 335 

údaje dle značení na dolepené etiketě: Parfémová voda. Naturální sprej 

EAN kód: 5420069002008 (neexistuje) 

 

 

Výrobce / Země původu: neuvedeni 

Distributor dle značení: PARDICO bvba – sprl, Chaussée de Merchtem 54, 1780 Wemmel Belgium 

Prodejce: H+CH INTERNACIONAL s.r.o., Libušská 89/80, Praha, IČO: 05651921 

(prodejna: AAA Textil, Americká 24, Plzeň) 

 

Popis: Parfémová voda v průhledném skleněném flakonu se zlatým uzávěrem a viditelně vedenou trubičkou 

po celé výšce flakonu. Na přední straně flakonu jsou uvedeny texty „CDL 5 Eau de Parfum, Clair de Lune, LOT 

N'335“ a údaj o jmenovitém obsahu. Parfémová voda je vložena do černobílé pruhované papírové krabičky 

zabalené v celofánu. Na přední straně krabičky jsou texty identifikující výrobek, údaj o jmenovitém obsahu 

a v levém horním rohu je umístnění text ORIGINAL. Na zadní straně se nacházejí texty identifikující výrobek, 

údaj o jmenovitém obsahu, údaj o distributorovi, seznam přísad, symbol Zeleného bodu, symbol otevřeného 

kelímku, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnému prostředí (piktogram „basketbalisty“), symbol 

hořlaviny a další upozorňující a informující anglické, francouzské a polské texty. Na spodní straně se nachází 

neexistující EAN kód. Na dolepené etiketě je napsané upozornění v českém jazyce, údaj o jmenovitém obsahu 

a datum minimální trvanlivosti.  

 

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látky Benzyl salicylate (CAS 118-58-1) v množství 

0,0034 ± 0,0025 % hm., Eugenol (CAS 97-53-0) v množství 0,0068 ± 0,0053 % hm. v přípravku. To je v rozporu 

s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, příloha č. III (ref. č. 

75, 71), podle kterého 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 smyslu článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desku dne:     18. 02. 2020                        Mgr. Eva Gottvaldová 

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

                                                                                           zdraví a hlavní hygienička ČR   

  

 

V Praze dne 13. 2. 2020 

Č. j.: MZDR  51066/2019/OVZ 


