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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 Holandsku, Litve, Grécku,
Estónsku, Nemecku a v Taliansku.
Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. 483/18
názov: Eeltsokken/calluses socks – ponožky proti stvrdnutej pokožke
značka: Kriudvat
výrobná dávka: 7069, čiarový kód: 8717333926137
krajina pôvodu: Čína
výrobca: Guangzhou Meiya Cosmetics Co. Ltd, No.188 Xiusheng Road, Renhe Town,
Baiyun District, Guangzhou, Guangdong,People's Republic of China
popis: 2 x 25 g, ponožky s gélom proti stvrdnutej pokožke, viď obrázky
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Výrobok môže spôsobiť vážne poškodenie pokožky z dôvodu nízkeho pH výrobku (0,8
pH). Tento 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.

2. hlásenie č. 484/18
názov: Forever Young – sérum na pokožku
značka: CHRISTINA
výrobná dávka: 0812163, čiarový kód: 7290100363690
krajina pôvodu: Izrael
výrobca: BIO KOR METICS Ltd., 58, Amal St., P.O. Box 3642, Petah Tikva, Israel
popis: 30 ml, biela kartónová škatuľka zabalená v celofáne, viď obrázky

V

tomto

nezmývateľnom

výrobku

sa

nachádza

zmes

konzervačných

látok

Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone (0,0004% a 0,0006%), 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.
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3. hlásenie č. 485/18
názov: mydlá
značka: FRESH LINE
výrobná dávka/ typ: 1. Homemade Gourmet Soap – mydlá v tvare koláčokov, 9 ks
v škatuľke
– mydlá v tvare sladkostí alebo ovocia, veľké kusy je možné krájať na menšie
2. Ekmek Kataif Soap
3. Fig Soap
4. Leto Soap
krajina pôvodu: Grécko
výrobca: FRESS FORMULA SA, 1st Klm Lavriou Ave. Koropiou – Markopoulou, 19400,
Koropi, Greece
popis: viď obrázky
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Výrobky pripomínajú potraviny.

4. hlásenie č. 486/18
názov: mydlá
značka: FRESH&PERSONAL COSMETICS
výrobná dávka/ typ: Ice Cream Soap
krajina pôvodu: Grécko
výrobca: PATERAKIS CHARALAMBOS PHARMACY, 8, Thrakis str., 17778, Tavros,
Greece
popis: mydlo pripomínajúce zmrzlinu v rôznych farbách, ktoré je predávané v balení
s plastovou lyžičkou, viď obrázok

Výrobok pripomína potravinu.
Vyššie uvedené výrobky pripomínajúce potraviny nie sú bezpečné, pretože 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, čo by mohlo byť nebezpečné a zapríčiniť
napríklad dusenie, otravu alebo perforáciu či zablokovanie tráviaceho ústrojenstva.
Vyššie uvedené výrobky nie sú bezpečné, 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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5. hlásenie č. 495/18
názov: ЦЕПИТЕПЬ – krém na pokožku
značka: neuvedená
výrobná dávka/ typ: dátum výroby: 17.07. 2017, najlepšie spotrebovať do: 17. 07. 2019,
čiarový kód: 4820147051637
krajina pôvodu: Ukrajina
výrobca: OOO AROMAT, Katerininskaja 46, Harkov, 61004, Ukrajine
popis: 70 g, tuba s popisom, viď obrázky

V

tomto

nezmývateľnom

výrobku

sa

nachádza

zmes

konzervačných

látok

Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone (0,0003%), 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.
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6. hlásenie č. 501/18
názov: Whitening Body Lotion – lotion na bielenie pokožky
značka: Clinic Clear
výrobná dávka/ typ: 005474, 185401699-1
krajina pôvodu: Togo
výrobca: dodo cosmetics, 11 BP 112, Lomé, Togo
popis: 500 ml, plastová fľaša s popisom, viď obrázok

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.

7. hlásenie č. 502/18
názov: Half Cast – lotion na bielenie pokožky
značka: 2 tees
výrobná dávka/ typ: 185401699-2
krajina pôvodu: Nigeria
zodpovedná osoba: Nahco Export Shed, Lagos, Nigeria
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popis: 500 ml, plastová fľaša s popisom, viď obrázok

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.

8. hlásenie č. 503/18
názov: 24 PURE – lotion na ruky a telo
značka: DORALL Collection
výrobná dávka/ typ: 1. súprava - batch: No. 56915, čiarový kód: 5414666014816
2. lotion - batch: BO05-5, čiarový kód: 5414666011273
krajina pôvodu: India
výrobca: Suntara Cosmetics Pvt Ltd MEPZ Tambaram, Chennai, India
popis: 100 ml, súprava kozmetických výrobkov predávaná v balení zlatej a hnedej farby,
v balení sa nachádza parfum (30 ml) a lotion na ruky a telo (100 ml), viď obrázky
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V tomto nezmývateľnom výrobku sa nachádza v zozname zložiek 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.

9. hlásenie č. 508/18
názov: Crème Eclaircissante – výrobok na bielenie pokožky
značka: Maxi Light
výrobná dávka/ typ: LOT GPS FAB: 09/15, 6181100231748
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
výrobca: NP Gandour, Z.I Yopougon Abidjan 01, BP 4387 Abidjan, Ivory Coast
popis: hnedý plastový téglik s bieliacim krémom, viď obrázky
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Vo výrobku sa nachádza látka - kojic acid (0,95g/ 100g). Na základe posúdenia
bezpečnosti kontrolným orgánom v Nemecku, vyššie uvedený 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.

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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