
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI 
ČESKÉ REPUBLIKY 

V Praze dne 16.10.2017 
C. j .: MZDR 50481/2017/0VZ 

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: 

P6, DER KLASSIKER, PHEROMON-PARFUM, P6 Parfum, 25 ml 
Nr.: 00620238 0000, 0620238 0000, EAN: 4024144620234 (neznámý kód) 

P6 Parfém s feromony 

Výrobce/ Země původu: Lubry GmbH, Otto-Kipp-Str. 3,23684 Scharbeutz/ Německo 
Distributor: ORION Versand GmbH & Co. KG, Schaferweg 14, 24941 Flensburg/ Německo 
Prodejce: Czech Healthcare s.r.o., Hrázka 585/6, 621 00 Brno - Medlánky, IČ: 29361419, 
sklad: Czech Healthcare s.r.o., Novoměstská 2, 621 00 Brno, e-shop: www.e-kondomy.cz 

Popis: Výrobek je naplněn do cca 12 cm vysokého průhledného skleněného hranatého flakonu 
se šroubovacím uzávěrem zlaté barvy. Flakon je uložen do papírové skládačky z černé lepenky 
se zlatým potiskem. Na etiketě flakonu je uveden název výrobku P6 Parfum, výrobce, kód výrobku, 
jmenovitý obsah, odkaz na šarže a symbol doby trvanlivosti po otevření (symbol otevřeného kelímku). 
Na papírové skládačce se nachází další název výrobku?ícejazyčné texty (název výrobku v národních 
jazycích a pokyny k použití), výrobce, kód výrobku, jmenovitý obsah a seznam přísad Ue uvedena mj. 
látka 5a-Androstan-3a-Ol-17-0ne). 

Odůvodnění: V seznamu přísad je uvedena látka Androsteron (5a-Androstan-3a-Ol-17-0ne). 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 vlastními a s tím 
související možností narušení hormonální rovnováhy organizmu. 
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