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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 vo Českej republike
a v Írsku. Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. 1855/18
názov: RELEASE eau de perfume – toaletná voda
značka: JINBADI
výrobná dávka: NO: 321, čiarový kód: 6939042301940
krajina pôvodu: Čína
výrobca: YIWU CITY JINBADI COSMETICS CO., LTD., FACTORY ADD:
DONGYUAN DEVELOPMENT AREA, JINGDONG, YIWU, People's Republic
of China
popis: 50 ml, na výrobku sa uvádza: Eau de parfum/Eau de Cologne/Eau de toilette, sklená
fľaša s plastovým uzáverom, viď obrázky
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Vo výrobku bola zistená prítomnosť látok (D-Limonene, Linalool, Citral, Hexyl
cinnamal), ktoré neboli uvedené v zozname zložiek.

2. hlásenie č. 1856/18
názov: Royal Scent Woman – Eau de parfum
značka: tianDE®
výrobná dávka: Art. 70143, čiarový kód: 161202 1715/16
krajina pôvodu: Česká republika
výrobca: Ista Corporation s.r.o., Pobrezni 370/4, 186 00 Praha 8 – Karlin, Česká republika
popis: 50 ml, sklená fľaša s plastovým uzáverom, viď obrázky
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Vo výrobku bola zistená prítomnosť látok (Benzyl salicylate a Hexyl cinnamal), ktoré
neboli uvedené v zozname zložiek.
Analýzou bolo zistené, že vo vyššie uvedených výrobkoch sa nachádzajú látky
v koncentráciách, ktoré si vyžadujú, aby ich prítomnosť bola vyznačená na obale.
Neuvedenie týchto látok v zozname zložiek je v rozpore s čl. 19 ods. 1, písm. g),
prítomnosť vonných a aromatických zložiek musí byť uvedená v zozname zložiek, ak
ich koncentrácia prekročí

0,001 % v nezmývateľných výrobkoch, a prílohou č. 3

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady

(ES) č. 1223/2009 o kozmetických

výrobkoch. Táto informácia pomáha spotrebiteľom chrániť sa pred použitím výrobkov,
ktoré obsahujú špecifické látky, ktoré môžu vyvolať alergickú reakciu u citlivých osôb.

3. hlásenie č. 1880/18
názov: Hand and Body Papaya Skin Whitening Lotion – lotion na bielenie pokožky
značka: Bio Skincare
výrobná dávka: 30408, čiarový kód: 5060040701065
krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo
výrobca: Export Solution (Intl) Ltd, RG10 9EU, United Kingdom
popis: 400 ml, biela fľaša, viď obrázky
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V nezmývateľnom výrobku je v zozname zložiek uvedená 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
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