
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

 

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

MARBLE ESSENCE, TUBE FRAGRANCE 
údaje dle značení na dolepené etiketě: PARFÉM 

EAN: 8436576502341 
 
 
Výrobce dle značení/ Země původu: Aquarius Cosmetic, Ctra Sant Bartomeu, 13-15, 08503 Gurb 
(Barcelona), www.aquariuscosmetics.eu/ Španělsko 
Distributor dle nabývacího dokladu/ dle značení: NeoCos s.r.o., Volejbalistů 1769/5, 370 01 
České Budějovice 
Prodejce: ESPACE velkoobchod drogerie s.r.o., Steinerova 604/12, 149 00 Praha 4 – Háje, 
IČO: 29018226 
(prodejna: Prima drogerie, Náměstí 21, 543 71 Hostinné) 
  
Popis: Jedná se o parfémovanou vodu ve skleněném flakonu, úzkého, válcového tvaru 
s rozprašovačem a s uzávěrem. Na přední straně flakonu jsou texty identifikující výrobek, další texty 
a údaj o nominálním obsahu výrobku. Flakon je vložen do papírové skládačky světlé barvy s motivem 
mramoru a se zlatým vzorem. Na přední straně skládačky jsou uvedené texty identifikující výrobek 
(MARBLE ESSENCE, TUBE FRAGRANCE) ve zlatém rámečku, další text (AQC FRAGRANCES) 
a nominální obsah výrobku. Na zadní straně skládačky je uvedený seznam přísad, kde je uvedena 
složka mj. „BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL“, EAN kód, údaj o výrobci, zemi původu, kódy 
REF. 56022, LOT N°: 20201125, symbol Zeleného bodu, symbol otevřeného kelímku, výstražný 
symbol hořlaviny a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram 
„basketbalisty“). Na dolepené etiketě je uveden český název výrobku (PARFÉM), varovné 
a informační texty v českém jazyce a údaj o distributorovi. 
 
Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle čl. 14 
odst. 1 písm. a) nařízení nesmějí kosmetické přípravky obsahovat zakázané látky uvedené v příloze 
II. Látka 2-(4-terc-butylbenzyl) propanal (CAS 80-54-6; lilial) je uvedena v příloze II pod referenčním 
číslem 1666. Látka je klasifikována jako toxická pro reprodukci kategorie 1 B. Vědecký výbor 
pro bezpečnost spotřebitele neschválil udělení výjimky pro tuto látku a lilial tak nesmí být, stejně jako 
jiné látky klasifikované jako CMR (karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci) používán 
jako přísada kosmetických přípravků. Testy na zvířatech bylo prokázáno, že je látka lilial toxická 
pro reprodukci a její použití tak představuje riziko pro lidské zdraví.   
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desku dne: 

Svěšeno z úřední desky dne:                                              MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. 
                                                                                            hlavní hygienička ČR s postavením vrchní ředitelky  
                                                                                 sekce ochrany a podpory veřejného zdraví 
 

  

 

V Praze dne 4. 1. 2023 
Č. j.: MZDR 155/2023/OVZ 
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