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VyhlVyhlášáška ka 260260/2006 Sb/2006 Sb..
(Novela 26/2001 Sb.)

zzáákaz uvkaz uváádděět na trh 22.8./prodej 22.11.2006t na trh 22.8./prodej 22.11.2006

 do Pdo Přříílohy lohy čč.2  jako CMR 1,2  za.2  jako CMR 1,2  zařřazeny:azeny:
Ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)
4,4 bis(dimethylamino)benzophenon (Michlerův keton) 
C.I. Basic violet 3 s 0,1% Michlerova ketonu
2-nitrotoluene                                                    
Dipentyl-ftalát, Diisopentyl-ftalát, Benzyl butyl phtalate-BBP 
Dialkyl-ftaláty

Dibutylftalát, Ethylhexylftalát, Methoxyethylftalát
zákaz již vyhláškou č.126/2005Sb.

DiethylftalDiethylftaláátt neomezen neomezen -- je bezpeje bezpeččnnýý !!
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VyhlVyhlášáška ka 260260/2006 Sb./2006 Sb.
(Novela 26/2001 Sb.) 

zzáákaz uvkaz uváádděět na trh 22.8./prodej 22.11.2006t na trh 22.8./prodej 22.11.2006

 do Pdo Přříílohy 2  jako CMR 3 zalohy 2  jako CMR 3 zařřazeny:azeny:
(mají negativní nebo nemají žádné stanovisko SCCP) 
Naftalen                                                        
Nonylphenol(CAS 25154-52-3)
4-nonylfenol rozvětvený (CAS 84852-15-3) 
(surfactant/ foaming/ conditioner/ cleaning)
1-chloro-4-nitrobenzene
Malachite green hydrochloride, oxalate
Phenol (Antibacteriální)
N,N-dimethylanilinium tetrakis (pentafluorophenyl) borate
m-phenylendiamine

(nad(nadáále povolen jen le povolen jen pp--phenylendiaminephenylendiamine))
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VyhlVyhlášáška 474/2006 Sb.ka 474/2006 Sb.
(Novela 26/2001 Sb.)

zzáákaz uvkaz uváádděět na trh a prodej od 1.12.2006t na trh a prodej od 1.12.2006

 do Pdo Přříílohy lohy čč.2 .2 -- slosložžky barev na vlasy 1212 ky barev na vlasy 1212 -- 1233:1233:
(mají negativní nebo nemají žádné stanovisko SCCP)
Naftalen-2,3(1,7) -diol N1-fenylbenzen-1,2,4-triamin
2-amino-4-chlorfenol 2,6-bis(2-hydroxyethoxy)pyridin
indol-4-ol 1-methylpyrazol-4,5-diamin
3-(diethylamino)fenol N,N'-dimethylpyridin-2,6-diamin
3-(cyklopentylamino)fenol    3,4-diaminobenzoová kyselina
N-(2-methoxyethyl)-1,4-fenylendiamin a hydrochlorid
CI 20170 , CI 12150 , CI 27290
(z Přílohy č.4 - vyjmuty vyhláškou č. 104/2006 Sb.)
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VyhlVyhlášáška 474/2006 Sb.ka 474/2006 Sb.
(Novela 26/2001 Sb.) 

zzáákaz uvkaz uváádděět na trh a prodej od 1.12.2006t na trh a prodej od 1.12.2006

 PPřříílolohaha čč. 3. 3,, ččáást 2st 2
položky  17, 23, 40  a  4217, 23, 40  a  42 se zrušují =  zakzakáázzáányny

4-Ethoxy-6-methyl-1,3-fenylendiamin, Naftalen-1,7-diol, 
3,4-DIAMINOBENZOIC ACID, 
2-AMINOMETHYL-p-AMINOPHENOL 
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VyhlVyhlášáška 474/2006 Sb.ka 474/2006 Sb.
dnem vyhldnem vyhlášášeneníí : 16.10.2006: 16.10.2006

 ZruZruššuje vyhluje vyhlášášku ku čč. 75/2003 Sb.. 75/2003 Sb., , 
o stanovení názvosloví ingrediencí kosmetických 
prostředků

NovNověě platplatíí ppřříímo mo úúččinninnéé ::
ROZHODNUTROZHODNUTÍÍ KOMISEKOMISE 2006/257/ES,2006/257/ES,

kterým se mění rozhodnutí 96/335/ES, kterým se 
stanoví soupis a společná nomenklatura přísad 
používaných v kosmetických prostředcích.

CosIngCosIng databdatabááze   :  volnze   :  volněě na Internetuna Internetu
prprůůbběžěžnněě se aktualizujese aktualizuje
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VyhlVyhlášáška ka čč. 112/2007 Sb.. 112/2007 Sb.
Dle Dle DirDir. 2006/78/EHS . 2006/78/EHS -- ÚÚččinnost 1.6.2007innost 1.6.2007

V V §§2 odst.1 p2 odst.1 píísm.g) sm.g) „„Seznam ingrediencSeznam ingrediencíí mmůžůže be býýt t 
uveden jen na vnuveden jen na vněějjšíším obalu.m obalu.““

 vv PPřřííloze loze čč. 2 se m. 2 se měěnníí znzněěnníí polopoložžky ky čč.419.419
rizikové materiály z obratlovců (pro riziko BSE)

ZakZakáázanzanýý je materije materiáál:l:
419. Materiál kategorie 1 a 2 uvedený v článcích 4 a 

5 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES)              
č. 1774/2002 o hygienických pravidlech pro 
vedlejší produkty živočišného původu, které
nejsou nejsou určeny pro lidskou spotřebu, a z něho 
získané přísady 
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VyhlVyhlášáška ka čč. 112/2007 Sb.. 112/2007 Sb.
dle dle DirDir.2007/1/EHS .2007/1/EHS 

zzáákaz uvkaz uváádděět na trh 21.11.07 / prodej od 20.2.2008t na trh 21.11.07 / prodej od 20.2.2008

 ddo o PPřřííllohyohy čč. 2 . 2 -- daldalšíší slosložžky barev na vlasyky barev na vlasy

Položky 1234-1243 :

PEG-3  2,2′-DI-P-PHENYLENEDIAMINE 
6-NITRO-o-TOLUIDINE                         HC YELLOW NO.11   
HC ORANGE NO.3                                  HC GREEN NO.1 
HC RED NO.8 a její soli                           Disperzní červeň 15 
6-nitro-1.2.3.4-tetrahydrochinoxalin a jeho soli
4-amino-3-fluorfenol
bis-hydroxyethyl bis-cetyl malonamide
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VyhlVyhlášáška ka čč. 230/2007 Sb.. 230/2007 Sb.
dle dle DirDir.2007/17/ES  .2007/17/ES  

zzáákaz uvkaz uváádděět na trh 22.3.08 / prodej od 23.6.2008t na trh 22.3.08 / prodej od 23.6.2008

 v Pv Přřííloze loze čč.6 (.6 (konzervantykonzervanty) ) vypuvypuššttěěnn symbol symbol „„++““
u látek č.: 1, 2, 4, 7, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25 (Triclosan), 
26, 27 (Imidazolidinyl urea) , 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 42
(Chlorhexidin) a 47

Přípustná koncentrace nadále jen do výše zde uvedené, 
a to rovněž pro použití jiné, než konzervační.

 v Pv Přřííloze loze čč.6 je .6 je ppřřididáán / zachovn / zachováánn symbol symbol „„++““
ale jen pro účel vymezený v Příloze 3 nebo jinde ve 
Směrnici
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VyhlVyhlášáška ka čč. 230/2007 Sb.. 230/2007 Sb.
dle dle DirDir.2007/17/ES  .2007/17/ES  

zzáákaz uvkaz uváádděět na trh 22.3.08 / prodej od 23.6.2008t na trh 22.3.08 / prodej od 23.6.2008
 v Pv Přřííloze loze čč.6 je .6 je uveden naduveden nadáálele symbol symbol „„++““
5   Formaldehyd   0,2%.....0,1% pro dutinu ústní, ne spreje

Př.3/13 - na tvrzení nehtů 5% (+varování)
3   K. SalicylovK. Salicylováá 0.5%0.5% ….  ne do 3 let, kromne do 3 let, kroměě ššamponamponůů

Př.3/98…3%(oplachové), 2% (jiné)
8   Pyrithion zinečnatý jen oplach. 0,5% , ne dutina ústní

Př.3/101..0,1% vlasové prostředky neoplachové
9   Anorg.siřičitany/hydrogens…0.2%     Příl.3/99 

oxid.barvy 0.67%, rovnání v. 6.7%, samoop. 0.45%(SO2)
23  Triklokarban 0.2% Příl.3/100…1.5% jen oplachové
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VyhlVyhlášáška ka čč. 230/2007 Sb.. 230/2007 Sb.
dle dle DirDir.2007/17/ES  .2007/17/ES  

zzáákaz uvkaz uváádděět na trh 22.3.08 / prodej od 23.6.2008t na trh 22.3.08 / prodej od 23.6.2008

 v Pv Přřííloze loze čč.6 je .6 je zachovzachováánn symbol symbol „„++““

35  Benzylalkohol 1%     P.3/45 Rozpouš: parfémy/aroma
43 (1-Fenoxypropan-2-ol)….1%, jen oplachové

P.č.3/54 …2%..  jen oplachové; ne pro ústní hyg.

54  Benzalkoniumchlorid, bromid a sůl s cukernou 
kyselinou  0.1% (jako Benzalkoniumchlorid)
P.č.3/65 …3%vlasové př., ale fin.výr. k apl. jen do 0.1%
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VyhlVyhlášáška ka čč. 230/2007 Sb.. 230/2007 Sb.
dle dle DirDir.2007/17/ES  .2007/17/ES  

zzáákaz uvkaz uváádděět na trh 22.3.08 / prodej od 23.6.2008t na trh 22.3.08 / prodej od 23.6.2008

PoloPoložžka ka čč.36.36

METHYLDIBROMO GLUTARONITRILEMETHYLDIBROMO GLUTARONITRILE : : úúplnplnýý
zzáákazkaz
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VyhlVyhlášáška ka čč. 230/2007 Sb.. 230/2007 Sb.
dle dle DirDir.2007/17/ES.2007/17/ES

zzáákaz uvkaz uváádděět na trh 22.3.08 / prodej od 23.6.2008t na trh 22.3.08 / prodej od 23.6.2008

 PPřřííloha loha čč.6        dal.6        dalšíší úúpravy pravy -- rozrozšíšířřeneníí
Položka č.1 : Kys. benzoová a její sodná sůl
2,5% (v přepočtu na kyselinu) pro oplachovací

výrobky
1,7% (v přepočtu na kyselinu) pro dutinu ústní
0,5% (v přepočtu na kyselinu) pro výrobky bez 

oplachu
jiné soli kys. benzoové
0,5% (v přepočtu na kyselinu)
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VyhlVyhlášáška ka čč. 230/2007 Sb.. 230/2007 Sb.
dle dle DirDir.2007/22/ES .2007/22/ES 

zzáákaz uvkaz uváádděět na trh 17.10.2008 / prodej od 18.4.2009t na trh 17.10.2008 / prodej od 18.4.2009
 PPřřííloha loha čč. 4    . 4    zrušuje se položka: CI 45 425 
 PPřřííloha loha čč.6 .6 –– daldalšíší úúpravypravy
Položka 10 : Jodičnan sodný se zrušuje

Položka 56 : 3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát (IPBC)
0,02% oplachové prostředky, nene děti do 3 let s výjimkou 
prostředků do koupele/sprchových gelů/šamponů
0,01% neoplachové prostředky, nene lotiony a  tělové krémy na 
velkou část těla, nene děti do 3 let
0,0075% deodoranty, antiperspiranty

nepounepoužžíívat:vat: prostředky pro ústní hygienu a péči o rty
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VyhlVyhlášáška ka čč. 369/2008 Sb.. 369/2008 Sb.
dle opravy dle opravy DirDir.2007/53/ES (+modifikace)  .2007/53/ES (+modifikace)  
zzáákaz uvkaz uváádděět na trh a prodej od t na trh a prodej od 19.3.19.3.20092009

 PPřřííloha loha čč.3, .3, ččáást 1., st 1., čč.26.26--43 a 4743 a 47--56 do kolonky f :56 do kolonky f :
Pro jakoukoliv zubní pastu s obsahem 0,1-0,15% fluoru, 

pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje 
použití u dětí (např. pouze pro použití u dospělých 
osob), je povinné následující označení na obalu:

’Děti do 6 let včetně pod  dohledem dospělého. Pro 
čištění zubů použijte množství o velikosti zrnka 
hrachu, abyste omezili spolknutí pasty na minimum. 
Pokud je fluor přijímán z jiných zdrojů, kontaktujtekontaktujte
zubnzubníího lho léékakařře  nebo prakticke  nebo praktickéého lho léékakařře.e.‛‛
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VyhlVyhlášáška ka čč. 334/2007 Sb.. 334/2007 Sb.
dle dle DirDir.2007/54/ES .2007/54/ES 

zzáákaz uvkaz uváádděět na trh a prodej od 18.6.2008t na trh a prodej od 18.6.2008

 VV ppřřííloze loze čč.3, .3, ččáásti 1 se upsti 1 se upřřesesňňuje dikce u uje dikce u čč.8 a 9:.8 a 9:
pp--FenylendiaminFenylendiamin, jeho N, jeho N--substituovansubstituovanéé derivderiváátyty a jeho soli; a jeho soli; 

NN--substituovansubstituovanéé derivderivááty oty o--fenylendiaminufenylendiaminu, s, s vvýýjimkou jimkou 
derivderivááttůů uvedenuvedenýých na jinch na jinéém mm mííststěě ttééto pto přříílohy a pod lohy a pod 
referenreferenččnníími mi ččíísly 1309, 1311 a 1312 vsly 1309, 1311 a 1312 v ppřřííloze loze čč.2..2.

MethylfenylendiaminyMethylfenylendiaminy, jejich N, jejich N--substituovansubstituovanéé derivderiváátyty a a 
jejich soli, sjejich soli, s vvýýjimkou ljimkou láátek pod referentek pod referenččnníími mi ččíísly 364, sly 364, 
1310 a 1313 v1310 a 1313 v ppřřííloze loze čč.2..2.
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VyhlVyhlášáška ka čč. 334/2007 Sb.. 334/2007 Sb.
dle dle DirDir.2007/54/ES a .2007/54/ES a DirDir.2007/67/ES.2007/67/ES

zzáákaz uvkaz uváádděět na trh a prodej od 18.6.2008t na trh a prodej od 18.6.2008

PP. . čč.3, .3, ččáást 2 : zrust 2 : zruššujujíí se referense referenččnníí ččíísla 1, 2, 8, 13, 15, 30, sla 1, 2, 8, 13, 15, 30, 
41, 43, 45, 46, 51, 52, 53 a 54 a p41, 43, 45, 46, 51, 52, 53 a 54 a přřeveváádděějjíí do P.do P.čč.2.2
nebyla pnebyla přředloedložžena data potvrzujena data potvrzujííccíí bezpebezpeččnostnost

P. P. čč.2 : dopl.2 : doplňňujujíí se se čč. 1244. 1244--1328  1328  barvy na vlasy barvy na vlasy 
3-Nitro-4-aminophenoxyethanol a  soli
4-Nitro-m-phenylenediamine a  soli,   2-Nitro-p-phenylenediamine
N-methyl-3-nitro-p-phenylenediamine a  soli
4,4-Diaminodiphenylamine a  soli
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate a  soli

Toluene-3,4-diamine , 2-Amino-3-nitrophenol, 6-Amino-o-cresol a soli
+ dal+ dalšíší : : HC Yellow.., HC Blue.., HC Brown..Basic Red ..,
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VyhlVyhlášáška ka čč. 336/2007 Sb.. 336/2007 Sb.
dle dle DirDir.2007/67/ES.2007/67/ES

úúččinnost od 1.1.2008innost od 1.1.2008

 VV ppřřííloze loze čč.3, .3, ččáásti 2  se pro polosti 2  se pro položžky : 3, 4, 5, 6, ky : 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
44, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59 a 60 se 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59 a 60 se 
nahrazuje rok nahrazuje rok „„20072007““ rokem rokem „„20092009““
prodluprodlužžuje se douje se doččasnasnéé povolenpovoleníí –– ččekekáá se na novse na nováá data o data o 
bezpebezpeččnosti od prnosti od průůmyslumyslu

Novela SmNovela Směěrnice v roce 2009 prodlournice v roce 2009 prodloužžíí termtermíín do 31.12. 2010 n do 31.12. 2010 
(naposled) (naposled) 
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VyhlVyhlášáška ka čč. 369/2008 Sb.. 369/2008 Sb.
dle dle DirDir.2008/14/ES.2008/14/ES

na trh do 15.11.2008, prodej do 15.2.2009na trh do 15.11.2008, prodej do 15.2.2009

VV ppřřííloze loze čč.3, .3, ččáásti 1  se doplsti 1  se doplňňuje polouje položžka ka čč. 102 :. 102 :

GLYOXAL  GLYOXAL  
nejvynejvyššíšší povolenpovolenáá konckonc. v kone. v koneččnnéém vm výýrobkurobku

100 mg/kg100 mg/kg
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VyhlVyhlášáška ka čč. 369/2008 Sb.. 369/2008 Sb.
dle dle DirDir.2008/42/ES.2008/42/ES

na trh do 3.4.2009, prodej do 3.10.2009na trh do 3.4.2009, prodej do 3.10.2009

VV ppřřííloze loze čč.3, .3, ččáásti 1  se msti 1  se měěnníí znzněěnníí u polou položžky :ky :
čč.68/45 : .68/45 : benzylalkoholbenzylalkohol
jeje--li pli přříítomen jako parftomen jako parféémovmováá slosložžka znaka značčit na obale it na obale 
jako ingredienci pjako ingredienci přřesahujeesahuje--li : li : 

0.001% pro 0.001% pro neoplachovneoplachovéé
0.01% pro 0.01% pro oplachovoplachovéé vvýýrobkyrobky

ČČ.72, 73, 88, 89 : .72, 73, 88, 89 : HydroxycitronellalHydroxycitronellal, , IsoeugenolIsoeugenol , , 
dd--LimoneneLimonene, , methylmethyl--oktokt--22--ynoynoáátt

jeje--li obsah vli obsah vííce nece nežž : 0.001% pro : 0.001% pro neoplachovneoplachovéé
0.01% pro 0.01% pro oplachovoplachovéé vvýýrobkyrobky

znaznaččit na obale jako ingredienciit na obale jako ingredienci
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VyhlVyhlášáška ka čč. 369/2008 Sb.. 369/2008 Sb.
dle dle DirDir.2008/42/ES.2008/42/ES

na trh do 3.4.2009, prodej do 3.10.2009na trh do 3.4.2009, prodej do 3.10.2009

VV P.P. čč.3, .3, ččáásti 1  se doplsti 1  se doplňňujujíí čč.103 .103 –– 184 : slo184 : složžky parfky parféémmůů
AbiesAbies Alba Alba ConeCone OilOil aa ExtractExtract CAS CAS ……..
PinusPinus SylvestrisSylvestris LeafLeaf aa TwigTwig OilOil aa ExtrExtr. . ……....
ThujaThuja OccidentalisOccidentalis LeafLeaf OilOil aa ExtractExtract CAS CAS ……....
CedrusCedrus AtlanticaAtlantica WoodWood OilOil aa ExtractExtract CAS CAS ……..
TerpenesTerpenes aa TerpenoidsTerpenoids ss vvýýjimkou jimkou limonenlimonenuu

Koncentrace peroxidu nižší než 10 mmol/l

AllylAllyl cinnamatecinnamate, , AllylAllyl heptanoateheptanoate , , AllylAllyl octanoateoctanoate ....
Konc. volného allyl alkoholu v esteru nižší než 0,1 %
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VyhlVyhlášáška ka čč. 369/2008 Sb.. 369/2008 Sb.
dle dle DirDir.2008/42/ES.2008/42/ES

na trh do 3.4.2009, prodej do 3.10.2009na trh do 3.4.2009, prodej do 3.10.2009

VV P.P. čč.3, .3, ččáásti 1  se doplsti 1  se doplňňujujíí čč.103 .103 –– 184 : slo184 : složžky parfky parféémmůů

Limit pro finální výrobek:

AmylcyclopentenoneAmylcyclopentenone 0.1%0.1%
MyroxylonMyroxylon balsamumbalsamum var. var. pereiraepereirae extractsextracts aa distillatesdistillates, , 

peruperuáánsknskýý balzbalzáám, absolutnm, absolutníí aa bezvodbezvodýý 0.4%0.4%
44--terttert..--ButyldihydrocinnamaldehydeButyldihydrocinnamaldehyde 0.6%0.6%
CuminumCuminum CyminumCyminum FruitFruit OilOil aa ExtractExtract 0.4%0.4%

Cis / Cis / trans trans Rose ketone Rose ketone …… 0.02%0.02% jinjinéé prostprostřředky   edky   
dutina dutina úústnstníí anoano

a a řřada dalada dalšíších ch …………………………..
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AktuAktuáálnlníí vyhlvyhlášáška ka čč. 26/2001 Sb. v LRV. 26/2001 Sb. v LRV
dle dle DirDir.2008/88/ES.2008/88/ES

na trh / prodej do 13.8.2009na trh / prodej do 13.8.2009

VV PPřřííloze loze čč.2  se dopl.2  se doplňňujujíí novnováá refref..ččíísla 1329 sla 1329 –– 1369:1369:
V prostV prostřředcedcíích ch pro barvenpro barveníí vlasvlasůů jsou zakjsou zakáázzáányny CI  :CI  :
4251042510 14270   15800   45350    45370   45380   45190  45425 
45430   44045   14700   10020   11920   12010    12085   12370 
12490   15865   15880   16185   21100    21230   26100   27755  
42045   42051   42053   47000   50420    51319   58000   59040  
60725   61565   73360   73900   74160    74180   74260 

+       +       
2,42,4--diaminofenol diaminofenol ,      ,      2,42,4--diaminofenoldiaminofenol--dihydrochloriddihydrochlorid

1,41,4--dihydroxybenzen dihydroxybenzen –– hydrochinonhydrochinon
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AktuAktuáálnlníí vyhlvyhlášáška ka čč. 26/2001 Sb. v LRV . 26/2001 Sb. v LRV 
dle dle DirDir.2008/88/ES.2008/88/ES

na trh a prodej do 13.8.2009na trh a prodej do 13.8.2009

VV PPřřííloze loze čč.3 .3 ččáást 1 st 1 se proto zruse proto zruššujujíí polopoložžky:ky:

ČČ.10.     .10.     DiaminofenolyDiaminofenoly
ČČ.14 a)  Hydrochinon jako oxida.14 a)  Hydrochinon jako oxidaččnníí ččinidlo pro barveninidlo pro barveníí vlasvlasůů
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AktuAktuáálnlníí vyhlvyhlášáška ka čč. 26/2001 Sb. v LRV . 26/2001 Sb. v LRV 
dle dle DirDir.2008/123/ES.2008/123/ES

zzáákaz na trh a prodej od 8.10.2009kaz na trh a prodej od 8.10.2009

PPřřííloha loha čč.7 UV filtry:.7 UV filtry:
V P.V P.čč. 7 se zru. 7 se zruššuje polouje položžka 1.ka 1. Kyselina 4Kyselina 4--aminobenzoovaminobenzoováá
VV ppřřííloze 2loze 2 se polose položžka ka čč..167167 rozrozššiiřřuje na:uje na:

„„Kyselina 4Kyselina 4--aminobenzoovaminobenzoováá a jeja jejíí esteryestery s volnou s volnou 
aminoskupinouaminoskupinou““. . 
(dosud platil z(dosud platil záákaz jen pro estery) kaz jen pro estery) 
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AktuAktuáálnlníí vyhlvyhlášáška ka čč. 26/2001 Sb. v LRV . 26/2001 Sb. v LRV 
dle dle DirDir.2009/6/ES.2009/6/ES

zzáákaz na trh a prodej od 5.11.2009 kaz na trh a prodej od 5.11.2009 

PPřřííloha loha čč.2 zak.2 zakáázanzanéé lláátkytky
VV ppřřííloze 2loze 2 se doplse doplňňujujíí polopoložžky:ky:

1370.1370. DiethylenglykolDiethylenglykol (DEG) (DEG) 
1371. 1371. FytonadionFytonadion [INCI], [INCI], fytomenadionfytomenadion [INN][INN]

PPřřííloha 3 loha 3 dopldoplňňujujíí se polose položžky :ky :
185. Toluene , p185. Toluene , přříípravky na nehty pravky na nehty 25%           (od 5.2.2010)25%           (od 5.2.2010)
186. 186. DiethylenglykolDiethylenglykol (DEG)  (DEG)  0,1%0,1% ((jako stopové v přísadách)
187. 187. ButoxydiglycolButoxydiglycol 9,0% 9,0% 

((rozpouštědlo v barvách na vlasy, ne sprej)
188. 188. ButoxyethanolButoxyethanol 4% / 2% 4% / 2% 

(rozpouštědlo v oxidačních/ne oxidačních barvách na vlasy)
ne spreje
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AktuAktuáálnlníí vyhlvyhlášáška ka čč. 26/2001 Sb. v LRV . 26/2001 Sb. v LRV 
dle dle DirDir.2009/36/ES.2009/36/ES

zzáákaz na trh a prodej od 15.5.2010 kaz na trh a prodej od 15.5.2010 

PPřřííloha 3 loha 3 čč.1 .1 dopldoplňňujujíí se polose položžky 189ky 189--205: 205: HC HC VioletViolet No 2 No 2 (2%)
AcidAcid YellowYellow 23 23 (0.5%) AcidAcid BlueBlue 9 9 (0.5%) CurryCurry redred (0.4%)
AcidAcid RedRed 18, 52 18, 52 (0.6%) 33            33            DihydroxyindolineDihydroxyindoline (2%)
AcidAcid BlueBlue 62 62 (0.5%) HC HC BlueBlue 11 11 (2%) HC HC YellowYellow 10 10 (0.1%) 
33--methylaminomethylamino--44--nitrophenonitropheno--xyethanolxyethanol (0.15%)

HCBlueHCBlue No 2No 2(2.8%)1,31,3--bisbis--(2,4(2,4--DiaminophenoxyDiaminophenoxy))-- propanepropane1.2%
fenol, 2fenol, 2--chlorochloro--66--((ethylaminoethylamino))-- 44--nitronitro-- ( 15 )2( 15 )2--ChloroChloro--66--ethylaethyla--

minomino--44--nitrophenolnitrophenol (3%)
66--MethoxyMethoxy--22--methylaminomethylamino--33-- aminopyridineaminopyridine HClHCl (0.68%)
44--hydroxypropylaminohydroxypropylamino--33-- nitrophenolnitrophenol (INCI)  (INCI)  (2.6%)
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AktuAktuáálnlníí vyhlvyhlášáška ka čč. 26/2001 Sb. v LRV . 26/2001 Sb. v LRV 
dle dle DirDir.2009/36/ES.2009/36/ES

zzáákaz na trh a prodej od 15.5.2010 kaz na trh a prodej od 15.5.2010 

PPřřííloha 3 loha 3 čč.2 .2 
V pV přřííloze III loze III čč. 2 se zru. 2 se zruššujujíí refref..ččíísla 7, 9, 14, 24, 28, 47, 58:sla 7, 9, 14, 24, 28, 47, 58:
44--HYDROXYPROPYLAMIHYDROXYPROPYLAMI--NONO--33--NITROPHENOLNITROPHENOL
HC BLUE No. 11                    HC BLUE  No. 2 HC BLUE No. 11                    HC BLUE  No. 2 
HC VIOLET  No. 2                  HC YELLOW No. 10 HC VIOLET  No. 2                  HC YELLOW No. 10 
ACID RED 33ACID RED 33
33--METHYLAMINOMETHYLAMINO--44--NITRONITRO--PHENOXYETHANOLPHENOXYETHANOL
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PPřříšíšttíí novela novela čč. 26/2001 Sb.  . 26/2001 Sb.  
dle dle DirDir.2009/129/ES.2009/129/ES

zzáákaz na trh a prodej od 15.10.2010 kaz na trh a prodej od 15.10.2010 
PPřřííll. 3 . 3 čč.1 slou.1 slouččeniny fluoru (zubneniny fluoru (zubníí pasty) novpasty) nováá forma varovforma varováánníí
„Pro jakoukoliv zubní pastu se sloučeninami s obsahem 0,1–0,15 % fluoru  
vv ppřřepoepoččtu na Ftu na F, pokud nenese na etiketě označení, které zakazuje použití
u dětí (např.„pouze pro použití u dospělých osob“), je povinné následující
označení: „„DDěěti do 6 let vti do 6 let vččetnetněě: Pro : Pro ččiiššttěěnníí zubzubůů pod dohledem pod dohledem 
dospdospěělléého pouho použžijte mnoijte množžstvstvíí o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili  o velikosti zrnka hrachu, abyste omezili  
spolknutspolknutíí pasty na minimum. Pokud je pasty na minimum. Pokud je fluoridfluorid ppřřijijíímmáán z jinn z jinýých zdrojch zdrojůů, , 
konzultujtekonzultujte svsvéého ho zubazubařře nebo le nebo léékakařřee..““

NaNařříízenzeníí pro kosmetiku : pro kosmetiku : ……. . „„ praktickpraktickéého lho léékakařře nebo zubne nebo zubníího lho léékakařřee““
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PPřříšíšttíí novela novela čč. 26/2001 Sb.  . 26/2001 Sb.  
dle dle DirDir.2009/130/ES.2009/130/ES

zzáákaz na trh a prodej od 15.7.2010 kaz na trh a prodej od 15.7.2010 

SnSníížženeníí obsahu  PPD a PTD v barvobsahu  PPD a PTD v barváách na vlasych na vlasy

PPřřííloha 3 loha 3 čč.1 : .1 : 

PoloPoložžka ka 8 zn8 zníí::
NN--substituovansubstituovanéé derivderivááty pty p--fenylendiaminufenylendiaminu a jejich soli;    a jejich soli;    
NN--substituovansubstituovanéé derivderivááty oty o--fenylendiaminufenylendiaminu , , 

s vs výýjimkou derivjimkou derivááttůů uvedenuvedenýých na jinch na jinéém mm mííststěě ttééto pto přříílohy lohy 
a pod referena pod referenččnníími mi ččíísly 1309, 1311 a 1312 v psly 1309, 1311 a 1312 v přřííloze IIloze II““. . 
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PPřříšíšttíí novela novela čč. 26/2001 Sb.  . 26/2001 Sb.  
dle dle DirDir.2009/130/ES.2009/130/ES

zzáákaz na trh a prodej od 15.7.2010 kaz na trh a prodej od 15.7.2010 
PPřřííloha 3 loha 3 čč.1 :.1 :
VklVklááddáá se polose položžka ka 8 a) :8 a) :
1,41,4--FenylendiaminFenylendiamin a jeho soli,     pa jeho soli,     p--PhenylendiaminePhenylendiamine HCL,HCL,
pp--PhenylendiaminePhenylendiamine sulfatesulfate

4%4% v aplikační směsi po přepočtu na volnou bázi          
v oxid.barvách pro obecné i profi použití

VklVklááddáá se polose položžka ka 9 a) :9 a) :
ToluenToluen--2,52,5--diamindiamin a jeho soli  a jeho soli  

2%2% v aplikační směsi po přepočtu na volnou bázi
v oxid.barvách pro obecné i profi použití
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PPřříšíšttíí novela novela čč. 26/2001 Sb.  . 26/2001 Sb.  
dle dle DirDir.2009/134/ES .2009/134/ES 

varovvarováánníí u barev na vlasy u barev na vlasy 
zzáákaz na trh a prodej od 1.11.2012 kaz na trh a prodej od 1.11.2012 

PPřřííloha 3 loha 3 čč.1 :.1 : 8, 8a, 9, 9a,16, 22, 202, 203,193, 205, 8, 8a, 9, 9a,16, 22, 202, 203,193, 205, 
PPřřííloha 3, loha 3, čč.2 : .2 : 3,4, 20, 26, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 a 443,4, 20, 26, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 a 44
„ Barvy na vlasy mohou způsobit těžké alergické reakce. 
Přečtěte si instrukce a řiďte se jimi. 
Tento výrobek není určen k používání pro osoby mladší 16 let. 
Dočasné tetování černou hennou může zvýšit riziko alergie. 

Nebarvěte si vlasy, pokud: 
— máte vyrážku na obličeji nebo citlivou, podrážděnou a 

poškozenou pokožku hlavy, 
— jste již někdy zaznamenali nějakou reakci po barvení vlasů, 
— jste v minulosti zaznamenali reakci na dočasné tetování

černou hennou.“



33

Děkuji za pozornost.

MUDr.Dagmar Jírová,CSc. 
NRC pro kosmetiku

Státní zdravotní ústav Praha
tel. +420 267082439

e-mail: jirova@szu.cz


