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ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Trnavská cesta 52 

P.O.BOX 45 

826 45 Bratislava 

                                                                              

                                                                           

       

     TASR, SITA 
 

  

 

Vaša značka/zo dňa      Naša značka       Vybavuje   Bratislava  

         -/-                    OHVBPKV/7781-1/24193/2017/Ki    Ing. Kišacová, PhD.  4. 10. 2017 

  

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných 

výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre 

nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku, vo Francúzsku a v Taliansku.  

 

 

Ide o nasledujúce výrobky: 

 

1. hlásenie č. 613/17 

názov:  Balea Creme Seife Buttermilk &Lemon – tekuté mydlo 

značka: dm Balea 

výrobná dávka: Lot: 637541 a 637542 s dátumom spotreby: 06.2019 

výrobca: Rudolf Lenhart GmbH &Co. KG, Liststr. 2-4, 71336 Waiblingen-Neustadt, 

Germany 

popis: 500 ml, biela fľaša so žltou pumpičkou, so žltým popisom, viď obrázok  
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Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre mikroorganizmy, čo je v rozpore 

s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č. 1223/2009 o kozmetických 

výrobkoch v znení neskorších predpisov. 

Výrobca nariadil stiahnutie predmetných výrobných dávok výrobkov od spotrebiteľov 

a ich likvidáciu. 

  

 

2. hlásenie č. 728/17 

názov:  Shenaz Gold – Herbal Based Black Henna – henna farba na vlasy 

značka: Shenaz Gold 

výrobná dávka/typ: Batch No: 754, Exp. Date: Apr. 2018 

krajina pôvodu: India 

výrobca: RKPS Health PVT Ltd./Jaysheel Impex, Ahmedabad, Gujarat, India 

popis: farba na vlasy na báze henny, 6 vrecúšok zabalených v kartónovej škatuľke, viď 

obrázok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zozname zložiek sú uvedené látky: barium peroxide a paraphenylenediamine (PPD). 

Prítomnosť látky barium peroxide je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré 

nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 46) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších 

predpisov. 

Analýzou bolo zistené, že PPD sa nachádza vo výrobku v koncentrácii – 4,4%. 

Prítomnosť tejto látky je v rozpore s prílohou č. 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť 

prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným 

obmedzeniam, položka č. 8a – látka sa môže používať len do oxidačných farieb na vlasy 

 



IČO: 00607 223   Tel.: 00421 2 49 28 4245       e-mail:janka.kisacova. @uvzsr.sk 

DIČ: 2020878090  Fax: 00421 2 44 37 26 41       internet: www.uvzsr.sk 

  

s povolenou koncentráciou do 2% ) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. 

 

 

3. hlásenie č. 1171/17 

názov:  Rhassoul clay with orange blossom – maska na tvár 

značka: KELACOSMETIQUE 

výrobná dávka/typ: neznáma 

krajina pôvodu: Maroko 

výrobca: FLOROSE, Avenue Mohamed V, 45200 EL KELAA MGOUNA, Morocco 

popis:  viď obrázok  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo výrobku sa nachádzajú látky nikel a bárium (30 mg. kg-1 ), čo je v rozpore s prílohu 

č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 46 a 

1093) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických 

výrobkoch v znení neskorších predpisov. 

Ďalej chýba na výrobku povinné označenie (zodpovedná osoba, dátum minimálnej 

trvanlivosti a výrobná dávka). 

 

 

4. hlásenie č. 1279/17 

názov:  Dark Red – farba na tetovanie 

značka: Eternal Ink 
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výrobná dávka/typ: Mfg date: 11/09/15, batch: E313 

krajina pôvodu: USA 

výrobca: Eternal Ink, Brigton 7987, Lochlin DR Michigan, United States 

popis: fľaša s červeným pigmentom na tetovanie, viď obrázok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látky: Anisidine (27 mg.kg-1 ). Výrobok nie je 

v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na 

bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on 

requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).  

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike. 

    

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke 

Európskej komisie -   

(http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm). 

 

S pozdravom 

     

 

 

 

            

 Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. 

       hlavný hygienik Slovenskej republiky  

 

 

 


