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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/3132-3/10265/2018/Ki   Ing. Kišacová, PhD.   24. 4. 2018 

  

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných 

kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly 

výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku a v Českej 

republike. 

 

Ide o nasledujúce výrobky: 

 

1. hlásenie č. 604/18 

názov: Kali Mehandi Henna hair dye  – Henna farba na vlasy 

značka: Black Rose 

výrobná dávka: batch3486 (Mfg. Date 11/2016, Exp. Date 10/2018), čiarový kód: 

815865000412 

krajina pôvodu: India 

zodpovedná osoba: K. Kapoor Exports, Delhi, India   

popis: tmavozelený prášok v plastových vrecúškach, ktoré sú v kartónovom obale (5x10 g), 

viď obrázok 
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Výrobok nie je bezpečný, pretože obsahuje látky: p-phenylenediamine - PPD (7,9%) 

a resorcinol (0,8%) a ako činidlo látku – sodium perborate.  Látky PPD a resorcinol je 

možné používať len v oxidačných kozmetických výrobkoch na farbenie vlasov. Výrobok 

je v rozpore s čl. 3 a čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č. 1223/2009 

o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.  

 

 

2. hlásenie č. 606/18 

názov: Modelujacy zel do wlosów – gél na vlasy 

značka: editt 

výrobná dávka: number partii: 04160226, 12. 2019, 5904215400226 – kód neexistuje 

krajina pôvodu: Poľsko 

výrobca: Editt Cosmetics, Falenty Nowe k/Janek, ul. Falencka 1A, 05-090 Raszyn, Poland 

popis: 150 ml, plastový obal v rôznych farbách (biela, žltá, ružová), viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto nezmývateľnom výrobku sa v zozname zložiek nachádza zmes konzervačných 

látok Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone, čo je v rozpore s prílohu č. 5 

(Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 39) 

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

výrobkoch v znení neskorších predpisov. Zmes je povolená len do zmývateľných 

výrobkov. Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb. 
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3. hlásenie č. 607/18 

názov: WITH PRO-VITAMIN B5 – gél na vlasy 

značka: editt 

výrobná dávka: 12166747, 06.2019, 5 904215 406747 – kód neexistuje  

krajina pôvodu: Poľsko 

výrobca: Editt Cosmetics, Falenty Nowe k/Janek, ul. Falencka 1A, 05-090 Raszyn, Poland 

popis: 500 ml, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto nezmývateľnom výrobku sa v zozname zložiek nachádza zmes konzervačných 

látok Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone, čo je v rozpore s prílohu č. 5 

(Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 39) 

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

výrobkoch v znení neskorších predpisov. Zmes je povolená len do zmývateľných 

výrobkov. Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb. 

 

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  

 

 


