
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
ČESKI: REPUBLIKY 

V Praze dne 8. 2. 2019 
Č. j.: MZDR 6090/2019/0VZ 

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

LUXURE TEMPTATION, LUXURE PARFUMES, EAU DE PARFUM, NATURAL SPRAV, PARFÉMOVÁ VODA 
EAN kód: 5907709921566 

Výrobce/ Země původu: P.H.U. "EXPRES", 41-209 Sosnowiec, ul. Pilsudskiego 11, www.luxure.pl/ Polsko 
Distributor dle značení: tódž +48 42 611 15 78 
Distributor dle nabývacího dokladu: Thi Kim Anh Hlásecká Nguyenová, Kolovratská 57/ 3, 100 00 Praha 10 -
Strašnice, IČO: 61003662 
Prodejce: PTI Horne Plus s.r.o., Kmentova 85, 377 01 Jindřichův Hradec li, IČO: 28129407 
(prodejna: EURO shop, Kmentova 85, 377 01 Jindřichův Hradec li) 

Popis: Jedná se o parfémovanou vodu ve skleněném flakonu s průhledným plastovým uzávěrem a viditelně 
vedenou trubičkou po celé výšce flakonu. Na předni straně flakonu jsou uvedeny texty identifikující výrobek 
(LUXURE, TEMPTATION, EDP), jmenovitý obsah a obrázek květiny. Flakon je vložen do barevné papírové 
skládačky zabalené v celofánovém obalu, na přední straně se nachází texty identifikující výrobek a jmenovitý 
obsah, na zadní straně je uveden seznam přísad, upozorňující cizojazyčné texty, obrázek květiny, symbol 
Zeleného bodu a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty"). 
Na spodní straně jsou uvedeny údaje o výrobci, distributorovi, EAN kód a symbol s datem minimální trvanlivostí. 

Odůvodnění: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látky D-Limonene (CAS 5989-27-5) v množství 
0,015 ± 0,002 % hm. v přípravku. To je v rozporu s nařizením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 
o kosmetických přípravcích, příloha č. Ill (ref. č. 88), podle které musí být přitomnost této látky vyznačena 
v seznamu přísad , pokud její koncentrace překračuje 0,001 % v přípravcích, které se neoplachují. Jedná se 
o vonnou látku s prokazatelným alergenním potenciálem. Proto je nutné senzitivní osoby informovat o obsahu 
alergenních látek tak, aby se mohly konkrétního výrobku vyvarovat. 

Riziko vybraných vonných látek s prokazatelným alergenním potenciálem spočívá ve skutečnosti, že tyto látky 
jsou významnou příčinou alergických (kontaktních) dermatitid. K tomu může dojít v případě, že je senzitivní 
osoba, které nejsou poskytnuty potřebné informace, vystavena nadlimitnímu obsahu vybraných alergenních 
vonných látek. Proto takový výrobek není bezpečný ve smyslu článku 3 n -ízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. 
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