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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 vo Fínsku a v Litve.
Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. 955/18
názov: Teufelskralle Balsam – telový krém
značka: Jardin Naturel
výrobná dávka: ART. 231200, čiarový kód: 4 260132 323125
výrobca: Crevil Cosmetics GmbH, Isabellastr. 13, 80798 Munchen, Germany
popis: 250 ml, téglik s červeným uzáverom, viď obrázky
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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. Výrobok môže spôsobiť
alergickú reakciu u citlivých osôb.

2. hlásenie č. 972/18
názov: Bath Praline Glam Queen – mydlo
značka: BadeFee
výrobná dávka: art. No. BP061D, čiarový kód: 4260212377994
výrobca: Bo Cosmetic GmbH, 40699, Erkrath, Germany
popis: 40 g, mydlo v tvare koláčika, zabalené v papierovom obale a v kartónovej škatuľke,
viď obrázky
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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.

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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