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CERTIFICATE
of Health Safety and Free Sale
Collagen PALA TlNE
Manufacturer:
Ivan Ševcík - SIDL WORLD
Kvítková 4323, 760 01 Zlín - CZECH REPUBLIC
We hereby confirm, that the cosmetic product mentioned above has been tested for health safety
at the National Institute ofPublic Health. It was found to be safe for human health when coming in
contact with the human skin under usual or reasonably foreseeable conditions ofuse.
Its marketing was notified at the Ministry ofHealth ofthe Czech Republic.
It fulfils the health safety requirements laid down in the valid legislation for cosmetics in the
Czech Republic and the EU, i.e. Act. No. 258/2000 ColI. and Decree No. 26/2001 ColI. in the
Czech Republic and Directive No. 76/768/EEC in the EU countries.
The cosmetic product is permitted to be placed on the ftee market in the Czech Republic and
there are not known any objections to its export.

Milan Borek, M.D.
Director
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STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
Šrobárova 48
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V.
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2.10.2008
SZÚ c.j. 3249/08
NAŠEZN.: cm 13-3244/08-263
EX 081321
VYRIzUJE: MUDr.Dagmar Jírová, CSc.
JEL.fFAX. 2 6708 24 39/2 67082386
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PROHLASENI

o zdravotní nezávadnosti kosmetickéhoprostredku
pro volný prodej

Collagen PALATINE
Výrobce:

Ivan Sevcík - SIDL WORLD
Kvítková 4323, 760 01 ZUn - CESKÁ REPUBLIKA
v

v

Potvrzujeme tímto, že u kosmetického výrobku byly provedeny zkoušky k prukazu jeho
bezpecného použití pri aplikaci na kuži za bežných nebo rozumne predvídatelných podmínek. U
výrobku bylo provedeno zhodnocení jeho bezpecnosti pro zdraví cloveka.
Použití výrobku u zdravých osob deklarovaným zpusobem nepredstavuje riziko dráždení,
senzibi1izace ani jiných toxikologicky nežádoucích úcinku. Výrobek splnuje požadavky zákona
c.258/2000 Sb., o ochrane verejného zdraví a o zmene nekterých souvisejícich zákonu v platném
znení a vyhlášky c.26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostredky, o
náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostredku a o požadavcích
na vzdelání a praxi fyzické osoby odpovedné za výrobu kosmetického prostredku (vyhlášky o
kosmetických prostredcích) v platném znení, které harmonizují Smernici Rady 76/768/EHS, o
sbližování právních predpisu clenských státu týkajících se kosmetických prostredku. Výrobek byl
shledán jako bezpecný pro zdraví osob pri použití deklarovaným zpusobem a pri dodržení
povinného znacení na obalu výrobku.
Nejsou známy žádné prekážky proti jeho uvedení na trh Ceské republiky a v ostatních
zemích ES a proti jeho vývozu.
MUDr. Milan Borek
reditel
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