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Nebezpečné kozmetické výrobky 29.05.2020
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 Českej republike a v
Nemeckej spolkovej republike. Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. A12/00798/20
názov: Beauty Rose - Perfume- Parfum
značka: LUCA BOSSI PERFUME
typ výrobku/číslo výrobku: Eau de Parfum
NO: 5543
Vaporisateur- Natural Spray
výrobná dávka: 03.2019
čiarový kód: 6937926321718
krajina pôvodu: Čínska ľudová republika
výrobca: Source of Beauty Cosmetics Co., LTD, People´s Republic of China
popis: objem 100 ml, papierová škatuľka obsahujúca parfumovanú vodu v sklenenej
fľaške, zabalenú v čiernej čipke, viď obrázok

Vo výrobku

bola

zistená prítomnosť látok: D- Limonene,

Benzyl

alcohol,

Hydroxycitronellal, Alpha- isomethyl ionone, Butylphenyl methylpropional, Hexyl
cinnamate, Benzyl salicylate, ktoré neboli uvedené v zozname zložiek.
Analýzou bolo zistené, že vo vyššie uvedenom výrobku sa nachádzajú látky
v koncentráciách, ktoré si vyžadujú, aby ich prítomnosť bola vyznačená na obale.
Neuvedenie týchto látok 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.

2. hlásenie č.A12/00807/20
názov: Create it ! Nagellak, Nail Polish – Lak na nechty
značka: neuvedené
typ výrobku/číslo výrobku: 1800147
výrobná dávka: 1800147
čiarový kód: 8712916841333
krajina pôvodu: Čínska ľudová republika
výrobca: Canenco B.V., Silodam 1F, Amsterdam, Holandsko
popis: lak na nechty v plastovej fľaške v tvare zmrzliny v kornútku, viď obrázok

Vo výrobku bola zistená prítomnosť skupiny látok Nitrózamíny (NDELA, NDMA,
NDEA, NMOR). Výrobok je v rozpore s prílohu 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť

zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 410) a s čl. 14 ods. 1 písm. a) nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení
neskorších predpisov.

3. hlásenie č. A12/00812/20
názov: SETION– Perfume- Parfum
značka: Beautiful Parfum
typ výrobku: Eau de parfum
Nº: 9806-27
výrobná dávka: 10.2020
čiarový kód: 6937926312877
krajina pôvodu: Čínska ľudová republika
výrobca: neuvedené
popis: objem 55 ml, papierová škatuľka obsahujúca parfumovanú vodu s rozprašovačom v
sklenenej fľaške, viď obrázok

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látok: D- limonene, Linalool, Citronellol,
Butylphenyl methylpropional, Hexyl cinnamal, Benzyl salicylate, ktoré neboli uvedené
v zozname zložiek.

4. hlásenie č. A12/00813/20
názov: Active Men - Perfume - Parfum
značka: Gino Tossi Parfums
typ výrobku: Parfum Body Spray
Natural Spray
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 5904215401933
krajina pôvodu: Poľsko
výrobca: neuvedené
popis: objem 50 ml, papierová škatuľka obsahujúca parfumovanú vodu pre mužov,
svetlozelenej farby v sklenenej fľaške, viď obrázok

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látok: D- limonene, Coumarin, Hydroxyisohexyl 3cyclohexene carboxaldehyde, Benzylsalicylate, ktoré neboli uvedené v zozname zložiek.

Analýzou bolo zistené, že vo vyššie uvedených výrobkoch sa nachádzajú látky
v koncentráciách, ktoré si vyžadujú, aby ich prítomnosť bola vyznačená na obale.
Neuvedenie týchto látok 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.

Je možné, že uvedené výrobky sa nachádzajú 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

