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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 Litve, vo Francúzsku a v
Estónsku.
Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. 760/18
názov: Party Popper – výrobok do kúpeľa
značka: Bomb cosmetics
výrobná dávka/čiarový kód: 5037028257012
výrobca: Get Fresh Cosmetics Ltd., BH11 8PT, United Kingdom
popis: 160 g, výrobok do kúpeľa v tvare koláčika, ktorý je ozdobený imitáciou ružovej
šľahačky, posypom a karamelom, viď obrázky

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

Kozmetický výrobok pripomínajúci potravinu nie je bezpečný, pretože má formu, vôňu,
farbu, vzhľad, obal, označenie, objem alebo rozmery, ktoré môžu spôsobiť, že
spotrebitelia, najmä deti, si ho zamenia s potravinou a v dôsledku toho ho môžu vkladať
do úst, cmúľať alebo prehĺtať, čo by mohlo byť nebezpečné a zapríčiniť napríklad
dusenie, otravu alebo perforáciu či zablokovanie tráviaceho ústrojenstva.
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. 764/18
názov: Kardashian Beauty Smooth Styler Blow Dry Cream – krém na úpravu účesu
značka: Farouk®
výrobná dávka/čiarový kód: 813843032516
výrobca: „Farouk Systems, Inc.“, Houston, Texas 77090, Houston, United States
popis: 177 ml, čierna fľaša, viď obrázky

V zozname zložiek je uvedená konzervačná látka Methylisothiazolinone.

3. hlásenie č. 783/18
názov: CHI® Total Protect Defence Lotion – lotion na vlasy
značka: Farouk®
výrobná dávka: 80-5608, čiarový kód: 813843032516
výrobca: „Farouk Systems, Inc.“, Houston, Texas 77090, Houston, United States
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popis: 177 ml, šedá fľaša s červeným sprejovým uzáverom, viď obrázky

V zozname zložiek je uvedená konzervačná látka Methylisothiazolinone.

Vo vyššie uvedených nezmývateľných výrobkoch je v zozname zložiek uvedená látka methylisothiazolinone, čo je v rozpore s prílohu č. 5 (Zoznam konzervačných látok
povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 57) nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších
predpisov. Látka je povolená len do zmývateľných výrobkov. Výrobky môžu spôsobiť
alergickú reakciu u citlivých osôb.

4. hlásenie č. 792/18
názov: Peel Of Black Mask Soyulabilir Siyah Maske – maska na tvár
značka: Naturface
výrobná dávka: NAT-MSQ (téglik), NAT-MSQTBN (čierna tuba), NAT-MSQTBG (zlatá
tuba), čiarový kód: 8699300287239
krajina pôvodu: Turecko
výrobca: neznámy
popis: 100 ml, čierna kartónová škatuľka, samotný výrobok je v tégliku alebo v tube čiernej
alebo zlatej farby, viď obrázky
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V zozname zložiek je uvedená zmes konzervačných látok Methylisothiazolinone a
Methylchloroisothiazolinone, 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.

5. hlásenie č. 798/18
názov: Yiganerjing herbal antibacterial cream – krém
značka: neznáma
výrobná dávka: A443 BB2019.11.04, čiarový kód: 1968400880
krajina pôvodu: Čína
výrobca: neznámy
popis: tuba je zabalená v kartónovej škatuľke žltej a červenej farby, viď obrázok
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Výrobok obsahuje glukokortikoid clobetasol propionate, čo je v rozpore s prílohou č. 2
(Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 300) 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

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

