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

LOVE STAR POUR FEMME, Shirley May DELUXE, EAU DE TOILETTE 
EAN: 6295124029318 

 
 
Výrobce dle značení/ Země původu: S.A.P. Industries LLC, P.O.BOX. 1615, SHJ., 
www.shirleymay.com/ Spojené arabské emiráty 
Dovozce/ distributor: neuvedeni 
Prodejce: BA-THA-HA s.r.o., 8. pěšího pluku 399, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 05600936 
(prodejna: BA-THA-HA s.r.o., 8. pěšího pluku 399, 738 01 Frýdek-Místek) 
  
Popis: Jedná se o toaletní vodu ve skleněném červeném flakonu s rozprašovačem a se stříbrným 

plastovým uzávěrem. Na přední straně flakonu jsou texty identifikující výrobek (LOVE STAR, Shirley 

May DELUXE), na spodní straně flakonu je nalepena plastová etiketa s údajem o výrobci a s kódy 

(SM076380D, P. 04/2020, E. 04/2025). Flakon je vložen do stříbrné papírové skládačky s obrázkem 

červeného květu růže, s texty identifikující výrobek (LOVE STAR POUR HOMME, Shirley May 

DELUXE, EAU DE TOILETTE) a s uvedením nominálního obsahu výrobku. Na zadní straně 

skládačky jsou uvedené texty Shirley May DELUXE, seznam přísad, kde je uvedena složka mj. 

„BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL“, kód (Ref: 882), cizojazyčné varovné texty a údaj o výrobci. 

Na spodní straně skládačky je uveden EAN kód, cizojazyčné informační texty, symbol otevřeného 

kelímku, symbol Zeleného bodu, výstražný symbol hořlaviny a symbol nabádající k šetrnému vztahu 

k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). 

 

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. 

                                                                                  náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného          
                                                                                            zdraví a hlavní hygienička ČR 

 

  

 

V Praze dne 27. 7. 2022 
Č. j.: MZDR 20230/2022/OVZ 
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