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Nebezpečné kozmetické výrobky 05.05.2020 

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, vo Francúzsku a v Španielsku. Ide   

o nasledujúce výrobky: 

 

1. hlásenie č. A12/00656/20 

názov: Beauty Waterproof Mascara Intense Black 

značka: Ddonna  

typ výrobku/číslo výrobku: 11334 

výrobná dávka: 6550519 

čiarový kód : neuvedené 

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika 

výrobca: YIWU SHINUO COSMETICS CO,LTD., N°12 GANCHUAN ROAD, YITING  

TOWN,YIWU CITY, People´s Republic of China 

popis: oranžová fľaška s aplikátorom a oranžovým uzáverom, názov značky a produktu 

zvýraznené bielym písmom, viď obrázok 

 



 

  
 

Vo výrobkoch bola zistená prítomnosť aeróbnych baktérii, plesní a kvasiniek (>103g.ml)  

Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko a nie je v súlade s požiadavkami normy pre 

výrobky určené na aplikáciu do oblasti očí.  Zistený prekročený povolený limit pre 

mikroorganizmy je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady  (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.  

 

 

 

2. hlásenie č. A12/00657/20 

názov: Long Lasting 4D Mascara Waterproof- Maskara  

značka: Ddonna 

typ výrobku/číslo výrobku: 11335 

výrobná dávka: 6620519 

čiarový kód : neuvedené 

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika 

výrobca: YIWU SHINUO COSMETICS CO, LTD., Nº175 WULIAN ROAD, YITING 

TOWN, People´s Republic of China 

popis: oranžová fľaška s aplikátorom a oranžovým uzáverom, názov značky a produktu 

zvýraznené bielym písmom, viď obrázok 

 

 



Vo výrobkoch bola zistená prítomnosť aeróbnych baktérii, plesní a kvasiniek (>103g.ml)  

Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko a nie je v súlade s požiadavkami normy pre 

výrobky určené na aplikáciu do oblasti očí.  Zistený prekročený povolený limit pre 

mikroorganizmy je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady  (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.  

 

 

3. hlásenie č. A12/00659/20 

názov: Stylo french manucure – manikúrové pero 

značka: ADOPT 

typ výrobku: neuvedené 

výrobné dávky: 3615,4716,2517 

čiarový kód : 3700719009376 

krajina pôvodu: Nemecko 

výrobca: Bomotrendline - Innovative Cosmetic GmBh, Schönbronner Strasse 64,Germany 

popis: čierna kartónová krabička obsahujúca čierne pero s viečkom, viď obrázok 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vo vyššie uvedenom nezmývateľnom výrobku sa nachádza látka – 

Methylisothiazolinone, čo je v rozpore s prílohu 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. A12/00658/20 

názov: farba na tetovanie 

značka: Solid Ink 

typ výrobku: Salmon 

výrobná dávka: LOT 04.27.18. exp. 04.2020 

čiarový kód : neuvedené 

krajina pôvodu: Spojené štáty americké 

výrobca:  The solid ink, 16600 NW 54th Ave Unit 6, Miami, Florida, United States  

popis: 30ml, farba na tetovanie v priehľadnej plastovej fľaške, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo výrobku bolo zistené prekročené maximálne povolené množstvo stanovené pre 

nečistoty niklu (0,8 ppm). 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. A12/00660/20 

názov: Big Lashes Mascara Waterproof – Maskara  

značka: Ddonna 

typ výrobku/číslo výrobku: 11333 

výrobná dávka: 6480319 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika 

výrobca: YIWU KINGDSYNEY COSMTICS CO, LTD , N° 175 WULIAN ROAD, 

YITING TOWN,  People´s Republic of China  

popis: ružová fľaška s aplikátorom a ružovým uzáverom, názov značky a produktu 

zvýraznené čiernym písmom, viď obrázok 

 

Vo výrobkoch bola zistená prítomnosť aeróbnych baktérii, plesní a kvasiniek (>103g.ml)  

Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko a nie je v súlade s požiadavkami normy pre 

výrobky určené na aplikáciu do oblasti očí.  Zistený prekročený povolený limit pre 

mikroorganizmy je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť) 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  

https://mapy.hiking.sk/?x=19.64983&y=48.92656
https://mapy.hiking.sk/?x=19.64983&y=48.92656


 

 


