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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 Írsku, Taliansku, v Spojenom kráľovstve
a v Nemecku.
Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. 1237/18
názov: Lait de toilette Hydralant pour Bébé – lotion pre deti
značka: Pr Francoise Bedon
výrobná dávka: Batch: 216/06/17/10, čiarový kód: 3 045050 086277
výrobca: Label Cosmetique, 15-17 Rue Montgolfier, 93110, Rosny Sous Bois, France
popis: 1000 ml, biela fľaša s bielym uzáverom, viď obrázok
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Vo vyššie uvedenom nezmývateľnom výrobku je zozname zložiek uvedená 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.

2. hlásenie č. 1250/18
názov: Whitening Body Cream – krém na bielenie pokožky
značka: Clinic Clear
výrobná dávka: 0004878
krajina pôvodu: Togo
výrobca: Dodo Cosmetics, Togo-Lomé, 11 BP 112, Lomé, Togo
dovozca: Chubby, 29 Wickham Street, Limerick, Ireland
popis: viď obrázky

Výrobok obsahuje látku hydrochinón (3,01%) , 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.
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3. hlásenie č. 1251/18
názov: Original Smoothing Solution – výrobok na vyrovnávanie vlasov
značka: Brazilian Blowout
výrobná dávka: neuvedené
krajina pôvodu: USA
výrobca: Brazilian Professionals LLC, 28001 Dorothy Drive Agoura Hills, California (CA
91301, United States
dovozca: DC&Associates Limited Trading As Ganesha Group, G01 Chapelier House,
Eastfield Avenue, London, SW 18 1LR, United Kingdom
popis: 1000 ml, hnedý obal s pumpičkou, viď obrázky

Výrobok nie je bezpečný, pretože obsahuje látku methylene glycol (7%). Látka je
ekvivalentom formaldehydu vo vodnom roztoku. Formaldehyd ako konzervačná látka
sa nachádza v prílohe č. 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických
výrobkoch, položka č. 5) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009
o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.
Ďalej chýbala adresa zodpovednej osoby, chýbala informačná zložka k výrobku a pre
tento výrobok nebola vypracovaná ani správa o bezpečnosti kozmetického výrobku.
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4. hlásenie č. 1252/18
názov: DARK SUMY – farba na tetovanie
značka: PANTHERA XP
výrobná dávka: Bach: 90317, dátum výroby: 09/03/2017, dátum spotreby: 03/2019
výrobca: YAKUZA INK dei Porcella Ruggero, Via Galliano 60, San Ferdinando di Puglia
71046 (FG), Italy
popis: 150 ml, čierna fľaška, viď obrázky

Vo výrobku bolo zistené prekročené povolené množstvo 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).

5. hlásenie č. 1267/18
názov: Crest Whitestrips – pásiky na bielenie zubov
značka: Crest
výrobné dávky: Professional Effects, Supreme Flexfit, Gentle Routine, Glamorous
White, Supreme Professional, Classic Vivid, 1 Hour Express
výrobca: Procter & Gamble, 1 P&G Plaza, Cincinatti, Ohio 45202, Cincinatti, United States
popis: viď obrázky
Výrobky boli predávané cez www.crestwhitestrips obchod spoločnosťou Ableton Ltd &
Franwood Ltd the importers & retailers.
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Vo výrobkoch bola prekročená povolená koncentrácia peroxidu vodíka:
-

Classic Vivid

– 11,3%

-

Glamorous White – 9,6%

-

Supreme Flexfit - 9,5%

-

Supreme

– 11,9%

Výrobok obsahuje nepovolenú koncentráciu peroxidu vodíka (do 0,1%), čo je v rozpore
s prílohu č. 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s
výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č. 12 d) a 12 e))
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických
výrobkoch v znení neskorších predpisov. Vysoká koncentrácia peroxidu vodíka môže
poškodiť zubnú sklovinu alebo viesť k vypadávaniu zubov.
Obchodník uzavrel danú webovú stránku a poslal upozornenie zákazníkom emailom.
Doplňujúce informácie k hláseniam:
6. hlásenie č. 15/18 – ďalšie doplnenie hlásenia
názov: Lightening Beauty Lotion – výrobok na bielenie pokožky
značka: BSQ/Caro bright+
výrobná dávka: Lot: L 16351A, čiarový kód: 8 71 38 87 00 00 88
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-

doplnené výrobné dávky na základe ďalších testov: L 17184A a L 17031

krajina pôvodu: neuvedené
výrobca: neuvedené
dovozca: Aheco African Food & Cosmetics BV, Gezellenstraat 23, 3861 RD Nijkerk,
The Netherlands
popis: plastová fľaša zabalená v celofáne, viď obrázky

Vo výrobku na bielenie pokožky bola zistená látka kojic acid v množstve 2,66 g/100 g , čo
je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.
Ďalším šetrením bola zistená prítomnosť látka kojic acid aj v iných výrobných
dávkach (L 17184 – 3 g/100g a L 17031 – 3 g/100g). Existuje podozrenie, že vyššie
uvedená látka sa bude nachádzať aj v iných výrobných dávkach.
Výrobok nie je bezpečný z dôvodu vysokého obsahu látky, ktorá je aplikovaná na veľký
povrch pokožky.

7. hlásenie č. 438/18 – doplnenie hlásenia
názov: Dark Brown – farba na tetovanie
značka: INTENZE
výrobná dávka: LOT SS251, batch: RX49IMX40, MHD: 02.2022
-

doplnená výrobná dávka: LOT SS259, BBD 31.08.2022

krajina pôvodu: USA
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výrobca: US Distribution by INTENZE Products. Inc., 215 RT 17 S, Rochelle Park, NJ
07662, United States
popis: 29 ml, plastová fľaška, viď obrázky

Vo farbe na tetovanie bola zistená prítomnosť ťažkých kovov(arzén: 6,9 +/- 0,8 mg.kg-1
, olovo: 20,5 +/- 2,5 mg.kg

-1

a nikel: 130 +/- 16 mg. kg-1). 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).
Ďalším šetrením bolo zistené, že predmetné výrobky boli predávané do krajín:
Rakúsko, Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Luxembursko a Poľsko.
Výrobky boli ponúkané aj prostredníctvom internetového predaja cez eBay
a Premier Products shop.
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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