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-/OHVBPKV/5601-2/122608/2019/Ki Ing. Kišacová, PhD. 23. 7. 2019
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 Írsku a vo Fínsku. Ide
o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. 1056/19
názov: ZARQA Henna – henna farbiaci prášok
značka: Manzoor A - 1
výrobná dávka : #2222 BBE: Dec/2019,
čiarový kód: 443678616096
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca: M.Manzoor &Co. Pak (Pvt) Ltd., S/75 S.I.T.E., Karachi, Pakistan
popis: 100 g, zelená škatuľka, viď obrázky
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DIČ: 2020878090
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Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre mikroorganizmy (93 000 KTJ/g),
kvasinky a plesne (2 400 KTJ/g), čo je v rozpore s čl. 3 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších
predpisov. V prípade, že výrobok príde do kontaktu s poškodenou pokožkou alebo
očami, môže spôsobiť infekcie alebo podráždenie.

2. hlásenie č. 1113/19
názov: No perfume baby all-over wash – čistiaci výrobok (vlasy a telo) pre deti
značka: Urtekram
typ výrobku: 83593
výrobná dávka: 900906, best before 0521
čiarový kód: 5765228835937
krajina pôvodu: Dánsko
výrobca: Urtekram International A/S, Klostermarken 20, 9550 Mariager, Denmark
popis: 250 ml, organický čistiaci výrobok v priesvitnej/bielej plastovej fľaši, viď obrázok
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Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre mikroorganizmy (31 000 KTJ/g).
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.

3. hlásenie č. 1121/19
názov: 100% Pure (Mehandi) Henna Powder – henna farbiaci prášok
značka: Ayumi Naturals
výrobná dávka: 933TB
čiarový kód: 5025042017026
krajina pôvodu: India
výrobca: Ayumi Naturals, India
popis: l00 g, hnedá kartónová škatuľa, viď obrázky

Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre mikroorganizmy (40 000 KTJ/g),
čo je v rozpore s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009
o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. V prípade, že výrobok príde
do kontaktu s poškodenou pokožkou alebo očami, môže spôsobiť infekcie alebo
podráždenie.

4. hlásenie č. 1122/19
názov: Shikakai Powder 100% Natural Hair Cleanser – prírodný šampón
značka: Ayumi Naturals
výrobná dávka: 1002 TB
čiarový kód: 50250420161111
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internet: www.uvzsr.sk

krajina pôvodu: neuvedené
výrobca: neuvedené
dovozca: Fudco, Unit E, Cobbold Estate, Willesden NW 10 9ST, United Kingdom
popis: l00 g, prášok v kartónovej škatuli, viď obrázky

Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre mikroorganizmy (2 200 000
KTJ/g), kvasinky a plesne (9 500 KTJ/g), čo je v rozpore s čl. 3 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších
predpisov. V prípade, že výrobok príde do kontaktu s poškodenou pokožkou alebo
očami, môže spôsobiť infekcie alebo podráždenie.

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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