MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVi
ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze dne 19. 10.2017
Č. j.: MZDR 50867/2017/0VZ

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků
102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

č.

PHEROMONE eau de parfum WOMAN HOT, HOT PHEROMONPARFUM WOMAN, 50 ml
Art. Nr.: 44006, EAN: 4042342000023
Klasický ženský parfém obohacený o feromony, které působí na muže mimořádně přitažlivě
a atraktivně

Výrobce/ Země původu: HOT PRODUCTS (UK) LTD 122-126 Kilburn High Road London NW6 4
HY/ Velká Británie
Distributor: HOT Productions & Vertriebs GmbH , Wagrainer Strasse 35, 4840 Vócklabruck/
Německo

Prodejce: City Realex, a.s., Tenisová 954/16, Praha 10, IČO : 61247961
Popis: Výrobek je naplněn do průhledného skleněného válcovitého flakonu o objemu 50 ml
s rozprašovačem. Flakon je uložen do papírové skládačky. Na flakonu je uveden název výrobku
a jmenovitý obsah. Na papírové skládačce se nachází název výrobku (ve více jazycích), výrobce,
distributor, kód výrobku, čárový (EAN) kód, symbol doby trvanlivosti po otevření (symbol otevřeného
kelímku), symbol Zeleného bodu, seznam přísad Ue uvedena látka Pheromone) a další texty.
Odůvodnění: V seznamu přísad je uvedena látka Pheromone, která byla dodavatelem specifikována

jako Androsteron (5a-Androstan-3a-ol-17-one) . Jedná se o látku s farmakologickým , hormonálním
účinkem jako androgen. Dále byla dodavatelem specifikována látka Androstenol (5a-Androst-16-en3a-ol). Jedná se rovněž o androgen , tedy hormon , působící jako feromon . Podstatou mechanismu
jeho účinku je silné navázání se na estrogenní receptor, čímž může docílit opačný, tj. androgenní
účinek. Látky s androgenním účinkem patří mezi látky v kosmetických přípravcích zakázané (nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, příloha č. li ,
ref. č. 37).
Riziko látek s androgenním účinkem spočívá v jejich interferenci s hormony tělu vlastními a s tím
související možností narušení hormonální rovnováhy organizmu.
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