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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 Španielsku a v Taliansku.

Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. 1327/17
názov: Bomba de Baño Efervescente y Karité (effervescent shea butter bath bomb) –
šumivá bomba do kúpeľa
značka: DEUNAPIEZA
výrobná dávka: neuvedené
výrobca: Deunapieza, Avd de Madrid, 7/9, 5004 Zaragoza, Spain
popis: kozmetický výrobok pripomínajúci tvarom potravinu, zabalený v plastovom obale, viď
obrázok
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Výrobok pripomína potravinu, čo je v rozpore s čl. 3 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších
predpisov.
Výrobky, ktoré majú formu, vôňu, farbu, vzhľad, obal, označenie, objem alebo rozmery,
ktoré môžu spôsobiť, že spotrebitelia, najmä deti, ich zamenia s potravinami
a v dôsledku toho ich môžu vkladať do svojich úst, cmúľať alebo prehĺtať a zapríčiniť
napríklad dusenie, otravu alebo perforáciu či zablokovanie tráviaceho ústrojenstva, nie
sú bezpečné.

2. hlásenie č. 1333/17
názov: STRONG BLACK – farba na tetovanie
značka: BIOTEK
výrobná dávka/typ: Lot No 16M09
výrobca: BIOTEK srl, Via Strambio, 26-20133, Milano, Italy
popis: 12 ml (6 x 2 ml), fľaša s čiernym pigmentom na tetovanie, viď obrázok

IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4245
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail:janka.kisacova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

Vo výrobku bolo zistené prekročené povolené množstvo látok: benzo(a)pyrene (BaP –
1,201 +/- 0,264 mg.kg-1) a polycyklických aromatických uhľovodíkov 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
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