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Nevyhovující výrobky odebrané v rámci státního zdravotního dozoru 

 
 

Vážená paní náměstkyně, 

 

     v přílohách Vám zasílám dokumentaci k deseti nevyhovujícím výrobkům odebraných v rámci státního 

zdravotního dozoru, zaměřeného na kontrolu obsahu alergenů v parfémech. 

 

 

A) 

Přesný název a značka výrobku: AQCUAD ID GIQ, PORFIRIO PARFUM, VAPORISATEUR NATURAL 

SPRAY (název) 

 

Číslo výrobku, případně i jiné značení: EAN: 6972011066556 

 

Šarže: REF: B693-2, BATCH NO: 210511-9, MFD: 2021/05/11, EXP: 2026/05/10 

 

Přesný popis výrobku: Parfémová voda v neprůhledném černém skleněném flakonu s černo-stříbrným 

uzávěrem. Na flakonu je uveden název výrobku (AQCUAD ID GIQ, PORFIRIO).  Na dně flakonu je nalepená 

plastová průsvitná etiketa, na které je uveden celý název, objem 100 ml, 3,3 FL.OZ. Parfémová voda je vložena 

do papírové skládačky černé barvy, skládačka je zabalená v celofánovém obalu. Na její přední straně se nacházejí 

stříbrné texty identifikující výrobek (AQCUAD ID GIQ, PORFIRIO PARFUM, VAPORISATEUR NATURAL 

SPRAY) a údaj o jmenovitém obsahu. Na zadní straně skládačky je uveden seznam přísad, varovné a informační 

anglické texty a kód REF: B693-2. Na spodní straně se nachází EAN kód, údaj o zemi původu, symbol otevřeného 

kelímku, symbol recyklace, výstražný symbol hořlaviny, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu 

prostředí (piktogram „basketbalisty“) a symbol ISO 22716. Na boční straně skládačky je uveden kód výrobku 

BATCHNO: 210611-9, datum minimální trvanlivosti (EXP: 2026/05/10) a datum výroby (MFD: 2021/05/11).  

Výrobek svým názvem, grafikou a celkovým designem připomíná jiný značkový výrobek. 

 

Země původu výrobku: P.R.C.  

 

Popis nebezpečí: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látek Limonene (CAS 5989-25-5) v množství 

0,082 ± 0,0123 % hm., Linalool (CAS 78-70-6) v množství 0,034 ± 0,009 % hm., Benzyl alcohol (CAS 100-51-

6) v množství 0,004 ± 0,001 % hm., Citronellol (CAS 106-22-9) v množství 0,034 ± 0,007 % hm., Geraniol (CAS 

106-24-1) v množství 0,002 ± 0,0003, Citral (CAS 5392-40-5) v množství 0,011 ± 0,002 % hm., Eugenol (CAS 

97-53-0) v množství 0,014 ± 0,003 % hm., Butylphentyl Methylpropional (CAS 80-54-6) v množství 0,028 

± 0,003 % hm., Coumarin (CAS 91-64-5) v množství 0,015 ± 0,003 % hm., Benzyl salicylate (CAS 118-58-1) 
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v množství 0,09 ± 0,014 % hm. v přípravku. To je v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, příloha č. III (ref. č. 68, 70, 71, 75, 77, 78, 84, 86, 88), podle které musí 

být přítomnost těchto látek vyznačena v seznamu přísad, pokud jejich koncentrace překračuje 0,001 % v 

přípravcích, které se neoplachují. Jedná se o vonné látky s prokazatelným alergenním potenciálem. Proto je nutné 

senzitivní osoby informovat o obsahu alergenních látek tak, aby se mohly konkrétního výrobku vyvarovat. 

 

Dále nejsou prokazatelně dodrženy požadavky podle čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích 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.   

 

Prodejce: Lily’s s.r.o., Náměstí 71, 382 73 Vyšší Brod, IČO: 09497901 

Prodejna: ASIA CENTER, Horní Folmava 103, 345 32 Česká Kubice 

 

 

B) 

Přesný název a značka výrobku: MUTANT, LES PIERRES RESSOURCEBLES, THE REFILLABLE 

STONES, EAU DE PARFUM (název) 

 

Číslo výrobku, případně i jiné značení: EAN: 6937372281666 

 

Šarže: MFD: 2021/05/11, EXP: 2026/05/10, REF: B823, BATCH NO: 210511-3 

 

Přesný popis výrobku: Parfémová voda v poloprůhledném fialovém skleněném flakonu se zlatým dekorováním 

bez uzávěru s viditelně vedenou trubičkou.  Na flakonu je uveden pouze název MUTANTNATUM.  Parfémová 

voda je vložena do papírové skládačky bílé barvy se zlatým orámováním, na bočních stranách je v řádcích natištěn 

nápis MUTANT, skládačka je zabalená v celofánovém obalu. Na její přední straně se nacházejí fialové texty 

identifikující výrobek (MUTANT, LES PIERRES RESSOURCEBLES, THE REFILLABLE STONES, EAU DE 

PARFUM) a údaj o jmenovitém obsahu. Na zadní straně skládačky je uveden seznam přísad, varovné a informační 

anglické texty a kód REF: B823. Na spodní straně se nachází EAN kód, údaj o zemi původu, symbol otevřeného 

kelímku, symbol recyklace, výstražný symbol hořlaviny, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu 

prostředí (piktogram „basketbalisty“) a symbol ISO 22716. Na boční straně skládačky je uveden kód výrobku 

BATCHNO: 210611-3, datum minimální trvanlivosti (EXP: 2026/05/10) a datum výroby (MFD: 2021/05/11).   

 

Země původu výrobku: P.R.C.  

 

Popis nebezpečí: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látek Linalool (CAS 78-70-6) v množství 0,065 

± 0,017 % hm., Benzyl alcohol (CAS 100-51-6) v množství 0,0016 ± 0,0002 % hm., Citronellol (CAS 106-22-9) 

v množství 0,0036 ± 0,001 % hm., Geraniol (CAS 106-24-1) v množství 0,017 ± 0,003, Alpha-isomethyl Ionone 

(CAS 127-51-5) v množství 0,0085 ± 0,001 % hm., Butylphentyl Methylpropional (CAS 80-54-6) v množství 

0,048 ± 0,006 % hm., Coumarin (CAS 91-64-5) v množství 0,02 ± 0,004 % hm., Benzyl salicylate (CAS 118-58-

1) v množství 0,23 ± 0,037 % hm. v přípravku. To je v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, příloha č. III (ref. č. 68, 75, 77, 78, 84, 86, 90), podle které musí být 

přítomnost těchto látek vyznačena v seznamu přísad, pokud jejich koncentrace překračuje 0,001 % v přípravcích, 

které se neoplachují. Jedná se o vonné látky s prokazatelným alergenním potenciálem. Proto je nutné senzitivní 

osoby informovat o obsahu alergenních látek tak, aby se mohly konkrétního výrobku vyvarovat. 

 



 

Dále nejsou prokazatelně dodrženy požadavky podle čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích 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.   

 

Prodejce: Lily’s s.r.o., Náměstí 71, 382 73 Vyšší Brod, IČO: 09497901 

Prodejna: ASIA CENTER, Horní Folmava 103, 345 32 Česká Kubice 

 

 

C) 

Přesný název a značka výrobku: BLACK OPIUM NUIT, EAU DE PARFUM, VAPORISATEUR-NATURAL 

SPRAY (název) 

 

Číslo výrobku, případně i jiné značení: EAN: 6972011064170 

 

Šarže: MFD: 2021/05/04, EXP: 2026/05/03, REF: B886-1, BATCH NO: 210504-1 

 

Přesný popis výrobku: Parfémová voda v průhledném skleněném flakonu s černým plastovým uzávěrem. Flakon 

má hrubou, tmavou texturu na vnější straně a kulatý průzor uprostřed s viditelně vedenou trubičkou. Na flakonu 

je uveden název výrobku (BLACK OPIUM, NUIT) a na spodní straně je dolepená plastová etiketa s názvem 

výrobku, dalším textem (EAU DE PARFUM – VAPORISATEUR – NATURAL SPRAY) a s údajem 

o jmenovitém obsahu. Parfémová voda je vložena do papírové skládačky černé barvy se stříbrno-růžovým 

rámováním, skládačka je zabalená v celofánovém obalu.  Na její přední straně se nacházejí texty identifikující 

výrobek (BLACK OPIUM, NUIT), další texty (VST, EAU DE PARFUM – VAPORISATEUR – NATURAL 

SPRAY) a údaj o jmenovitém obsahu. Na zadní straně skládačky je uveden název výrobku a další text (VST), 

seznam přísad, varovné a informační anglické texty a kód REF: B886-1. Na spodní straně se nachází EAN kód, 

údaj o zemi původu, symbol otevřeného kelímku, symbol recyklace, výstražný symbol hořlaviny, symbol 

nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a symbol ISO 22716. Na boční 

straně skládačky je uveden kód výrobku BATCHNO: 210504-1, datum minimální trvanlivosti (EXP: 2026/05/03) 

a datum výroby (MFD: 2021/05/04). Výrobek svým názvem, grafikou a celkovým designem připomíná jiný 

značkový výrobek. 

 

Země původu výrobku: P.R.C.  

 

Popis nebezpečí: Laboratorními testy byla zjištěna přítomnost látek Limonene (CAS 5989-25-5) v množství 

0,0073 ± 0,0011 % hm., Linalool (CAS 78-70-6) v množství 0,1 ± 0,0260 % hm.,  Citronellol (CAS 106-22-9) 

v množství 0,002 ± 0,0004 % hm., Geraniol (CAS 106-24-1) v množství 0,0026 ± 0,0004, Cinnamyl Alcohol 

(CAS 104-54-1) v množství 0,0024 ± 0,0004 % hm., Butylphentyl Methylpropional (CAS 80-54-6) v množství 

0,0061 ± 0,001 % hm., Hexyl Cinnamal (CAS 101-86-0) v množství 0,016 ± 0,002 % hm., Benzyl salicylate 

(CAS 118-58-1) v množství 0,08 ± 0,013 % hm. v přípravku. To je v rozporu s nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, příloha č. III (ref. č. 69, 75, 78, 84, 86, 87, 88), podle které 

musí být přítomnost těchto látek vyznačena v seznamu přísad, pokud jejich koncentrace překračuje 0,001 % v 

přípravcích, které se neoplachují. Jedná se o vonné látky s prokazatelným alergenním potenciálem. Proto je nutné 

senzitivní osoby informovat o obsahu alergenních látek tak, aby se mohly konkrétního výrobku vyvarovat. 

 

Dále nejsou prokazatelně dodrženy požadavky podle čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích 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. 

 

Prodejce: Lily’s s.r.o., Náměstí 71, 382 73 Vyšší Brod, IČO: 09497901 

Prodejna: ASIA CENTER, Horní Folmava 103, 345 32 Česká Kubice 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

        Mgr. Michal Bartoš – ředitel 

         Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje 

         se sídlem v Plzni 
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