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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 Francúzsku, Estónsku
a v Nórsku.
Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. 1047/18
názov: Pralinès de bain – mydlo
značka: BADEFEE
výrobná dávka: neuvedené
výrobca: Bo Cosmetic GmbH, Reinshagenstrate 5, 42369 WUPPERTAL, Germany
popis: mydlo v tvare koláčika, viď obrázok
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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.

2. hlásenie č. 1053/18
názov: Nursing Butter with Pure Cocoa Butter – kakaové maslo s provitamínom B5 pre
dojčiace matky
značka: Palmers`
výrobná dávka: X5183E, čiarový kód: 0 10181 04037 5
krajina pôvodu: USA
výrobca: E.T. Browne Drug Co., Inc., Englewood Cliffs, NJ o7632, United States
popis: 30 g, tuba zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázky

V nezmývateľnom

výrobku

sa

nachádza

zmes

konzervačných

látok

Methylisothiazolinone a Methylchloroisothiazolinone, 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.

Ďalej

bola

zistená

aj

prekročená

povolená

koncentrácia

látky

Methylchloroisothiazolinone (0,00129%), čo je v rozpore s čl. 14 ods. 1 písm. d).
Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.
IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4245
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail:janka.kisacova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

3. hlásenie č. 1061/18
názov: Light & Natural brightening cream – krém na zosvetlenie pokožky
značka: Carotone
výrobná dávka/ čiarový kód: 6 182000 100493
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
výrobca: N.P Gandour, 01 BP 4387 Abidjan 01, Ivory Coast
popis: 330 ml, téglik žltej a oranžovej farby s oranžovým uzáverom, viď obrázky

Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje hydrochinón.

4. hlásenie č. 1064/18
názov: Clear Therapy, extra lightening lotion – lotion na zosvetlenie pokožky
značka: CT+
výrobná dávka/čiarový kód: 6 181100 533132
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
výrobca: Dream Cosmetics, 23 BP 4757, Abidjan 23, Côte d`Ivoire
popis: 250 ml, biela fľaša, viď obrázky
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Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje hydrochinón.

5. hlásenie č. 1065/18
názov: Lightening beauty cream – krém na zosvetlenie pokožky
značka: Caro White
výrobná dávka: neuvedené
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
výrobca: Dream Cosmetics, Ivory Coast
popis: téglik oranžovej a bielej farby s oranžovým uzáverom, viď obrázky

Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje hydrochinón.
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Vyššie uvedené výrobky obsahujú látku hydrochinón , 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.

6. hlásenie č. 1099/18
názov: Kit de 15Pcs Blanchiment des Dents – výrobok na bielenie zubov
značka: niceEshop
výrobná dávka: neuvedené
krajina pôvodu: Čína
výrobca: neznámy
popis: 15 ks súprava výrobkov na bielenie zubov, viď obrázok. Výrobok bol predávaný online cez Amazon a určený aj na trh v Slovenskej republike.

Výrobok obsahuje nepovolenú koncentráciu peroxidu vodíka (nad 6%), 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
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výrobkoch v znení neskorších predpisov. Vysoká koncentrácia peroxidu vodíka môže
poškodiť zubnú sklovinu alebo viesť k vypadávaniu zubov.
Výrobok je predávaný priamo spotrebiteľom cez internet prostredníctvom webovej
stránky Amazon.

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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