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Tisková zpráva

K OKAMŽITÉMU ZVEŘEJNĚNÍ

P&G DOBROVOLNÉ STAHUJE V ČESKÉ REPUBLICE JEDNU ŠARŽI FIXAČNÍCH KRÉMŮ blend-a-dent
Praha 3. září 2010 - Společnost Procter & Gamble Company dnes oznámila, že z českého trhu dobrovolně stahuje
jednu šarži fixačních krémů blend-a-dent.
Společnost uvedla, že k tomuto preventivnímu kroku přistoupila poté, co ve fixačních krémech, vyrobených
v německém závodě v Gross Gerau objevila velmi malé množství bakterie „Burkholderia cepacia“. Pro zdravého člověka
nepředstavuje bakterie „Burkholderia cepacia“ téměř žádné zdravotní riziko, nicméně, u osob s oslabeným imunitním
systémem nebo u osob s chronickým onemocněním plic, jako je cystická fibróza, může vyvolat infekci. Doposud však nebyl
hlášen žádný výskyt onemocnění. Možnost nepříznivých zdravotních následků, vyplývajících z používání výrobku, je velmi
malá. Přesto však společnost preventivně zahájila dobrovolné stahování výrobku z trhu.
Společnost P&G problém odhalila tuto skutečnost během rutinní kontroly kvality ve výrobním závodě a okamžitě
podnikla odpovídající opatření. Analýza společnosti prokázala, že na českém trhu se prodává pouze jedna šarže
příslušného výrobku.
Níže je uveden výrobek, kterého se toto opatření týká:
Název výrobku

Číslo šarže

BAD fixační krém Extra Stark, tuba 47g

0155

Datum
spotřeby

Země

rrrr-m
(př. 2013-06)

Česká
republika

Obrázek výrobku

Číslo šarže je uvedeno jak na vnějším obalu výrobku, tak i na tubě s fixačním krémem. Spotřebitelé by měli příslušný
výrobek jednoduše přestat používat a vyhodit.
Tato záležitost se netýká žádné jiné šarže ani jiných fixačních krémů, a proto se mohou nadále bezpečně používat.

Společnost P&G odstranila výrobky příslušné šarže z regálů prodejen a o záležitosti informovala i příslušné
kontrolní orgány. Společnost zároveň oznámila, že zavedla dodatečná opatření, aby zaručila, že podobná událost se
v budoucnosti nebude opakovat.
Spotřebitelé, kteří si příslušný výrobek zakoupili, mohou společnost P&G požádat o refundaci na telefonním čísle
221 804 335 (pracovní dny 08.00 -16.00).:

O spole nosti Procter & Gamble
Čtyři miliardy krát za den přicházejí značky společnosti Procter & Gamble do kontaktu s lidmi na celém světě.
Společnost má jedno z nejsilnějších portfolií uznávaných značek vysoké kvality s vedoucím postavením na trhu, mezi které
patří i Papmpers®, Tide®, Ariel®, Always®, Whisper®, Pantene®, Mach3®, Bounty®, Dawn®, Gain®, Pringles®,
Charmin®, Downy®, Lenor®, Iams®, Crest®, Oral-B®, Duracell®, Olay®, Head & Shoulders®, Wella®, Gillette®, Braun® a
Fusion®. Společnost P&G – to je přibližně 127,000 zaměstnanců, pracujících ve více než 80 zemích na celém světě.
Novinky a podrobné informace o společnosti P&G a jejích značkách najdete na internetové stránce www.pg.com
.
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Kontakt spole nosti P&G pro média:
Ivan Krejčí
Tel.: +420 221 804 362
E-mail: krejci.i@pg.com

Číslo šarže vč. data spotřeby je
uvedeno na boční straně vnějšího
obalu a na tubě s výrobkem.

