ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava

RÚVZ v Slovenskej republike

Vaša značka/zo dňa
Naša značka
Vybavuje
-/OHVBPKV/206-2/630/2019/Ki Ing. Kišacová, PhD.

Bratislava
10. 1. 2019

Vec
Nebezpečné výrobky
Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky hlásenie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii. Ide o nasledujúce
výrobky:
1. hlásenie č. 7/19
názov: GREY WASH DARK – farba na tetovanie
značka: Intenze Product Inc.
výrobná dávka: SS 250
krajina pôvodu: USA
výrobca: Intenze Products Inc., 215 NJ-17, Rochelle Park, NJ 07662, Rochelle Park, United States
popis: 29,6 ml, fľaška s tmavošedým pigmentom, viď obrázky
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Výrobok obsahuje prekročené povolené množstvo polycyklických aromatických
uhľovodíkov (9,858 +/-1,810 mg.kg -1), vrátane benzo(a)pyrene (21+/-9 µg.kg -1).

2. hlásenie č. 8/19
názov: Pelle – farba na tetovanie
značka: Intenze Product Inc.
výrobná dávka: batch: SS227
krajina pôvodu: USA
výrobca: Intenze Products Inc., 215 NJ-17, Rochelle Park, NJ 07662, Stati Uniti, United
States
popis: 29,6 ml, fľaška s oranžovým pigmentom, viď obrázky

Výrobok obsahuje aromatický amín: Anisidine (19 mg. kg-1), ktorý by sa nemal
nachádzať vo výrobkoch na tetovanie.

3. hlásenie č. 9/19
názov: SILVER – farba na tetovanie
značka: Intenze Product Inc.
výrobná dávka: batch: SS239
krajina pôvodu: USA
výrobca: Intenze Products Inc., 215 NJ-17, Rochelle Park, NJ 07662, Stati Uniti, United
States
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popis: 29,6 ml, fľaška s tmavošedým pigmentom, viď obrázky

Výrobok obsahuje prekročené povolené množstvo polycyklických aromatických
uhľovodíkov (2,709 +/-0,493 mg.kg -1), vrátane benzo(a)pyrene (14+/-6 µg.kg -1).

4. hlásenie č. 10/19
názov: SWAMP GREEN – farba na tetovanie
značka: Intenze Product Inc.
výrobná dávka: batch: SS224
krajina pôvodu: USA
výrobca: Intenze Products Inc., 215 NJ-17, Rochelle Park, NJ 07662, United States
popis: 29,6 ml, fľaška so zeleným pigmentom, viď obrázky
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Výrobok obsahuje aromatický amín: Anisidine (85,3 mg. kg-1), ktorý by sa nemal
nachádzať vo výrobkoch na tetovanie.
Vyššie uvedené výrobky – farby na tetovanie nie sú 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).

5. hlásenie č. 21/19
názov: Naturalle Multi-Action-Ex – výrobok na bielenie pokožky
značka: MAKARI
výrobná dávka: batch # 814
krajina pôvodu: Francúzsko
výrobca: Victoria Albi SAS., 18 BLVD de Strasbourg, 75010 Paris, France
popis: 50 ml, biela fľaška zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázky

Výrobok obsahuje látku

– hydroquinone (3,67%), čo je v rozpore s prílohu č. 2

(Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1339)
a prílohou č. 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s
výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam) nariadenia Európskeho
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parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších
predpisov.
Hydrochinón je látka, ktorá je určená len na profesionálne použitie a môže sa požívať
iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.

6. hlásenie č. 23/19
názov: Wet Cleansing wipes with Aloe Vera, 72 pcs – vlhčené utierky
značka: Lula Baby
výrobná dávka: art nr. LULA-8215, lot: 372/18/02, exp: 16. 04. 2020, čiarový kód:
5903936018215
krajina pôvodu: Poľsko
výrobca: Stella Pack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k, ul. Krańcowa 67, 21-100
Lubartów, Poland
popis: 72 ks, vlhčené utierky pre deti v zelenom obale, viď obrázky
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Vo výrobku bola zistená prítomnosť patogénneho mikroorganizmu (Pseudomonas
aeruginosa), čo je v rozpore s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

7. hlásenie č. 29/19
názov: Amazonliss Brazilian Smoothing Treatment Acai + Cacau – kúra na vyrovnávanie
vlasov
značka: NUTREE PROFESSIONAL
výrobná dávka: L: MBK028
krajina pôvodu: Brazília
výrobca: neuvedené
popis: 60 ml, biela plastová fľaša s modrým popisom, viď obrázky.
Kúra sa predáva spolu so šampónom a maskou na vlasy.

Výrobok obsahuje látku – formaldehyde (voľný formaldehyd - 5,0 g/100g), ktorá nie je
povolená do výrobkov na vyrovnávanie vlasov. Inhalácia látky môže viesť k poškodeniu
nosohltana. Pri dermálnej expozícií môže výrobok spôsobiť iritácie pokožky a slizníc,
kontaktné alergie.
Výrobok nie je bezpečný, čo je v rozpore s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.
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Na základe vyššie uvedených skutočností Vás žiadame o vykonanie kontroly, vo veci
zistenia výskytu predmetných výrobkov v Slovenskej republike.
V prípade zistenia vyššie uvedených výrobkov postupujte v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl. 25 ods. 5 písm. a) nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.
Informáciu ohľadom zistenia uvedených výrobkov na trhu v Slovenskej
republike zašlite na e-mail janka.kisacova@uvzsr.sk do 4. 2. 2019.

S pozdravom
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky
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