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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 v Nemecku a v Litve.
Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. 1402/17
názov: Lait Eclaircissant (Lichtening Milk) – mlieko na zosvetlenie pokožky
značka: Pr. Francoise Bedon Paris
výrobná dávka: S 170197 170171, čiarový kód: 0 98864 90065 9
výrobca: Dermacos, Made in EU
popis: 500 ml, biely krém v bielej plastovej fľaši so strieborným uzáverom, viď obrázok
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Výrobok obsahuje hydrochinón, 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 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.

2. hlásenie č. 1404/17
názov: Unstress, Harmonizing Night Cream – krém
značka: CHRISTINA
výrobná dávka: 0808166, čiarový kód: 7 290100 367605
výrobca: BIO KOR METICS Ltd., 58, Amal St., P.O. Box 3642, Petah Tikva, Israel
popis: 50 ml, nočný krém zabalený v bielej kartónovej škatuľke s celofánom, viď obrázok

V tomto nezmývateľnom výrobku bola zistená prítomnosť zmesi konzervačných látok
Methylchloroisothiazolinone (0,0004%) a Methylisothiazolinone (0,0001%), 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.
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

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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