
IČO: 00607 223   Tel.: 00421 2 49 28 4245       e-mail:janka.kisacova@uvzsr.sk 

DIČ: 2020878090  Fax: 00421 2 44 37 26 41       internet: www.uvzsr.sk 

  

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Trnavská cesta 52 

P.O.BOX 45 

826 45 Bratislava 

                                                                              

                                                                           

       

     TASR, SITA 
 

  

Vaša značka/zo dňa      Naša značka       Vybavuje   Bratislava  

         -/-                    OHVBPKV/5249-9/22609/2018/Ki   Ing. Kišacová, PhD.   24. 9. 2018 

  

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 Bulharsku, Francúzsku a v Nemecku.  

 

Ide o nasledujúce výrobky: 

 

 

1. hlásenie č. 1330/18 

názov: New Attractive Fashion Color – očné tiene 

značka: Meis 

výrobná dávka: MS0123S, čiarový kód: 6950865402638 

krajina pôvodu: Čína 

výrobca: No. 88 Xiangyi Road, Gutang Industrial Estate, Yiting Town, Yi Wu citi, ZheJiang 

province, Yuting, People's Rebuplic of China 

dovozca: Yi Da Ltd., Nadejda-248-B-63, Sofia, Bulgaria 

popis: 4,5 g, čierna škatuľka s priehľadným vrchnákom, viď obrázky 
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Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre celkový počet mikroorganizmov 

(1,6 x 10
5 

a 2 x 10
5 

), čo je v rozpore s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  

(ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v zmysle neskorších predpisov.  

 

 

2. hlásenie č. 1384/18 

názov: Mini cupcake Santa's Hat – mydlo v tvare koláčika (výrobok do kúpeľa) 

značka: TENTATION bulles de séduction 

výrobná dávka: lot: 176012, čiarový kód: 3700146609897 

krajina pôvodu: Holandsko 

výrobca: Van Lagen Manufacturing, Twijnstraat 21, 6717 GH Ede, Gelderland, The 

Netherlands 

popis: tuhé mydlo v tvare koláčika s Mikulášskou (červenou) čiapkou zabalené v červenom 

papieri, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyššie uvedený 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. 

 

 

3. hlásenie č. 1390/18 

názov: Clairmen – výrobok na bielenie pokožky pre mužov 

značka: Clairmen 
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výrobná dávka: L#16045 

krajina pôvodu: neznáma 

výrobca: neznámy 

dovozca: Alimenti dal Mondo, Villa della Stazione – Zona ASI, 81030 Gricignano d'Aversa 

(Ce), Italy 

popis: 500 ml, plastová fľaša, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo výrobku na bielenie pokožky sa nachádza látka kojic acid (1%). Po prehodnotení 

koncentrácie danej látky vo výrobku, bol výrobok označený, ako výrobok, ktorý nie je 

bezpečný, čo je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu 

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

 

 

4. hlásenie č. 1862/17 – doplnenie hlásenia 

názov: Lining Black – farba na tetovanie 

značka: Intenze 

výrobná dávka: SS 250 

krajina pôvodu: USA 

výrobca: Intenze Products Inc., 215 Rl 17S. Rocelle Park NJ, 07662, United States 

dovozca: Intenze Products Austria GmbH, Industriezeile 1, Objekt 5, 8401 Kalsdorf, Austria 

popis: 29 ml, čierna plastová fľaša s čiernou farbou na tetovanie, viď obrázky 
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Výrobok obsahuje aromatický amín: benzo(a)pyrene, ktorý by sa nemal nachádzať vo 

výrobkoch na tetovanie. Ďalej 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).  

Výrobky boli ponúkané prostredníctvom internetových obchodov, na ktorých je 

problematické identifikovať, či sa jedná o uvedenú výrobnú dávku. Kontrolné orgány 

v Belgicku, Bulharsku, Dánsku, Chorvátsku, Rakúsku, Poľsku, Španielsku, Fínsku, 

Taliansku, vo Veľkej Británii a v Maďarsku nahlásili, že výrobok - Lining Black tattoo 

je ponúkaný na ich webových stránkach. 

 

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  

 

 

  


