
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI 
ČESKÉ REPUBLIKY 

V Praze dne 20. 9.2017 
Č. j .: MZDR 43494/2017/0VZ 

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

MALE Pheromones, EAU DE TOILETTE, 20 ml (toaletní voda) 
V0807L01 , CPNP 1018065, EAN: 8717344172851 (kód neexistuje) 

Výrobce/ Distributor/ Země původu: Cobeco Pharma Manufacturing BV, Hertzstraat 2, 2652 XX, 
Berkel en Rodenrijs/ Nizozemsko 
Prodejce: Zdeněk Knieradl , 664 01 Kanice 286, IČ0:47378093 (kamenná prodejna: ErosStar, 
Cejl 91 , 602 00 Brno, e-shop: erosstar.cz, www.xsexshop.cz) 

Popis: Toaletní voda je naplněna do cca 8 cm vysokého průhledného válcovitého flakonu . Na etiketě 
flakonu je uveden název výrobku, výrobce/distributor, jmenovitý obsah, odkaz na šarže, seznam 
přísad Ue uvedena mj. látka 5a-Androstan-3a-ol-17-one), symbol hořlaviny , symbol doby trvanlivosti 
po otevření (symbol otevřeného kelímku), různé kódy, pokyny k používání a uchováváni výrobku. 
Flakon je vložen do papírové skládačky s uvedením obdobných údajů , dále čísla šarže a neplatného 
čárového (EAN) kódu. Na skládačku je dolepena bílá papírová etiketa s českými pokyny k používání 
a uchovávání výrobku. 

Odůvodnění: V seznamu přísad je uvedena látka Androsteron (5a-Androstan-3a-ol-17-one). Jedná 
se o látku s farmakologickým, hormonálním účinkem jako androgen. 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 vlastnfmi a s tím 
související možností narušení hormonální rovnováhy organizmu. 

~~~ 
Vyvěšeno na úřední desku dne: r. Eva Gottvaldová 
Svěšeno z úřední desky dne: náměstkyn ro ochranu a podporu veřejného 

zd ví a hlavní hygienička ČR 

ČR - Ministerstvo zdravotnictví - odbor Ochrany veřejného zdraví 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, tel.: +420 224 971 111 , e-mail : vh@mzcr.cz, www.mzcr.cz 
Vyřizuje : Ing. Miroslav Kapoun, tel. : +420 224 972 920, fax: +420 224 972 105, 
e-mail: miroslav.kapoun@mzcr.cz 
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