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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 Litve,

v

Taliansku,

vo

Francúzsku

a v Portugalsku.
Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. 1453/18
názov: ANTI STRESS CREAM – krém
značka: Danielle Laroche
výrobná dávka: 17A0059, čiarový kód: 7290101264255
krajina pôvodu: Izrael
výrobca: B.4.U Ltd., 6 Hahatzav str., Azur 58001, Israel
dovozca: Dr. M. Burstein d.o.o., Ivana Hribarja 22, 4207 Ceklje, Slovenia
popis: 50 ml, krém na tvár v škatuľke striebornej a bielej farby, viď obrázky
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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. 1516/18
názov: NUCLEAR GREEN – zelená farba na tetovanie
značka: Eternal Ink
výrobná dávka: Lot No 03/22/17
krajina pôvodu: USA
výrobca: Eternal Ink, Brigton 7987, Lochlin DR Michigan, United States
popis: 30 ml fľaška so zeleným pigmentom, viď obrázky

Výrobok obsahuje aromatické amíny: Anisidine (17,4 mg. kg-1) a Toluidine (53,0 mg.kg 1),

ktoré by sa nemali nachádzať vo výrobkoch na tetovanie. 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).
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3. hlásenie č. 1517/18
názov: VEGAS GREEN – zelená farba na tetovanie
značka: WORLD FAMOUS TATTOO INK
výrobná dávka: WFVG171702
krajina pôvodu: USA
výrobca: WORLD FAMOUS TATTOO INK, 460 Greenway Industrial Drive, Fort Mill, SC,
United States
dovozca: Damiano, Trentin, Via Trieste, 27, Campolongo Maggiore, Italy
popis: fľaška so zeleným pigmentom, viď obrázky

Výrobok obsahuje aromatický amín: Toluidine (28,0 mg.kg

-1),

ktorý by sa nemal

nachádzať vo výrobkoch na tetovanie. 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).

4. hlásenie č. 1528/18
názov: Peel of gold mask – maska na tvár
značka: Naturface
výrobná dávka: model 100 ml, čiarový kód: 8699300287291
krajina pôvodu: Turecko
výrobca: M Kozmetik, Fevzi Cakmak Mahallesi Ankara Yolu Modesa San. 10740 Sokak
N°6, Karatay, Konya, Turkey
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dovozca: Yari B. V., Zuidplein Hoog 488, 3083 BL ROTTERDAM, The Netherlands
popis: 100 ml, maska na tvár v bielej tube, viď obrázky

Vyššie uvedený nezmývateľný výrobok obsahuje látku - Methylisothiazolinone, čo je
v rozpore s prílohu č. 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických
výrobkoch, položka č. 57) a s čl. 14 ods. 1 písm. d) 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.
Ďalej bolo zistené, že sa vo výrobku nachádza vonná látka – Linalool v koncentrácii,
ktorá si vyžaduje, aby jej prítomnosť bola vyznačená na obale. Neuvedenie tejto látky
v zozname zložiek je v rozpore s čl. 19 ods. 1, písm. g) - prítomnosť vonných
a aromatických zložiek

musí byť uvedená v zozname zložiek, ak ich koncentrácia

prekročí 0,001 % v nezmývateľných výrobkoch, nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady

(ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Táto informácia pomáha

spotrebiteľom chrániť sa pred použitím výrobkov, ktoré obsahujú špecifické látky,
ktoré môžu vyvolať alergickú reakciu u citlivých osôb.

5. hlásenie č. 1534/18
názov: CREMA HIDRATANTE/MOISTURIZING CREAM – hydratačný krém
1. FRUTAS CON EXTRACTO NATURAL
2. LIMON
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značka: INCA
výrobné dávky:

1. Batch: 2371, Ref. 066005 Pieza, čiarový kód: 8424906660052
2. Batch: 1016, Ref. 066007 Pieza, čiarový kód: 8424906660076

krajina pôvodu: Turecko
výrobca: neuvedený
dovozca: CASA Y MENAJE 2015, S.L., P.I.EL CARRASCOT, C/FUNDIDORS S/N, 46850
L'OLLERIA – VALENCIA, Spain
popis: 1. téglik béžovej farby, 200 ml,
2. téglik žltej farby, 200 ml,
viď obrázky.

Vo vyššie uvedených nezmývateľných výrobkoch sa nachádza zmes konzervačných
látok Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone, ktorá je uvedená aj v
zozname zložiek, 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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Ďalej sa na výrobkoch nenachádza meno a adresa zodpovednej osoby za bezpečnosť
daných kozmetických výrobkov a krajina pôvodu, čo je v rozpore s čl. 19 ods. 1. písm. a)
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických
výrobkoch v znení neskorších predpisov. Zodpovedná osoba si tiež nesplnila povinnosti
v zmysle čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009
o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov, výrobky pred uvedením na trh
neboli oznámené na portáli Cosmetic Product Notification Portal.

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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