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ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Trnavská cesta 52 

P.O.BOX 45 

826 45 Bratislava 

                                                                          

     

                                                                       

RÚVZ v Slovenskej republike 

 

 

Vaša značka/zo dňa      Naša značka       Vybavuje   Bratislava  

-/-                  OHVBPKV/5379-1/102896/2020/Ci      Mgr. Cimermanová              13.07.2020 

 

Vec 

Nebezpečné kozmetické výrobky 

Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej 

únii. Ide o nasledujúce výrobky: 

 

1. hlásenie č.A12/00940/20 

číslo podania: DE/02519/20 

názov: Lightening Body Lotion without Hydroquinone- výrobok na bielenie pokožky  

značka: Bio Claire 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené  

výrobná dávka: FAB:05/18    EXP: 05/21 1003052 ´R´ 

čiarový kód: 6181100232165 

krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny  

výrobca: N.P. Gandour 

   01 BP 4387 

   Abidjan 01, Ivory Coast  

popis: biela nepriehľadná fľaška s etiketou a bielym uzáverom, viď obrázok. 
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Vo výrobku na bielenie pokožky sa nachádza látka kojic acid v množstve 0,81%, čo je 

v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.  

Výrobok nie je bezpečný z dôvodu vysokého obsahu látky, ktorá je aplikovaná na veľký 

povrch pokožky.  

 

2. hlásenie č.A12/00951/20 

číslo podania: LT/02869/20 

názov: KPEM-XHA/ Cream  Henna- farba na vlasy  

značka: Fitocosmetic 

typ výrobku/číslo výrobku: Burgundy   

  Iranian natural  with burdock oil  

výrobná dávka: Best before: 10.2020 

 Lot: 23.10.2018-1-22 

čiarový kód: 4670017920255 

krajina pôvodu: Ruská federácia  

výrobca: OOO „Fitokosmetik“ 
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   ul.Michaleviia 49 

               140108 Remenkas, Russian Federation  

popis: kartónový obal obsahujúci  plastové vrecúško, viď obrázok. 

 

 

 
 

 

Vo vyššie uvedenom  výrobku  boli zistené prekročené koncentračné limity pre látky 

butyl-4-hydroxybenzoát (0,33%; 0,21% vyjadrený ako kyselina) a 2-fenoxyetanol 

(1,19%), čo je v rozpore s  čl. 14 ods. 1 písm. d) bodu i), prílohou 5 (Zoznam 

konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 12 a 29)  a čl. 3 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických 

výrobkoch v znení neskorších predpisov. 

 

 

3. hlásenie č.A12/00991/20 

číslo podania: IE/00626/20 

názov: Henna Hair Colouring Kina – henna farba na vlasy  

značka: Gama 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené   

výrobná dávka: Lot Number: L 180804; Best Before Date: 04.08.2019 
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 Lot Number: L 181025; Best Before Date: 25.10.2019 

                            Lot Number: L 190827; Best Before Date: 27.08.2020 

čiarový kód: 5 055172 823006 

krajina pôvodu: India  

výrobca: neuvedené    

popis: 200g, plastové priehľadné vrecko s obrázkom, obsahujúci hennu farbiaci prášok, viď 

obrázok. 

 

 

 

 
 

 

Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre aeróbne mezofilné baktrérie 

(230 000 KTJ/g), kvasinky a plesne (66000 KTJ/g), čo je v rozpore s čl. 3 nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení 

neskorších predpisov. V prípade, že výrobok príde do kontaktu s poškodenou pokožkou 

alebo očami, môže spôsobiť infekcie alebo podráždenie. 

 

 

4. hlásenie č.A12/00993/20 

číslo podania: IE/02315/20 

názov: Hair Therapy Heat Protection  Spray – sprej na vlasy  

značka: MessHead 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené   

výrobná dávka: 22260 
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čiarový kód: 5025416999040 

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo   

výrobca: neuvedené  

popis: 250 ml,  plastová  priehľadná fľaška s čiernym uzáverom, viď obrázok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo vyššie uvedenom nezmývateľnom výrobku sa nachádza zmes látok– 

Methylisothiazolinone (MI) a Methylchloroisothiazolinone (MCI), čo je v rozpore 

s prílohu 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 látok  je povolená len do 

zmývateľných výrobkov. Výrobok môžu spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb. 
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5. hlásenie č.A12/00994/20 

číslo podania: DE/02656/20 

názov: Fade Milk – výrobok na bielenie pokožky  

značka: Bronz Tone Gandour  

typ výrobku/číslo výrobku: Beurre   de Cacao & Extraits de Miel Maxi Tone  

výrobná dávka: FAB:07/18 EXP: 07/21 1004087 “L“ 

čiarový kód: 6181100248296 

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo   

výrobca: neuvedené  

popis: 300 ml, kartónový obal,  fľaška  s dávkovacou pumpičkou obsahujúci žltý tuhý krém, 

určený na zosvetlenie pokožky, viď obrázok. 

 

 

 

Vo výrobku na bielenie pokožky sa nachádza látka kojic acid v množstve 3,16+/- 

0,40g/100g, čo je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu 

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

Výrobok nie je bezpečný z dôvodu vysokého obsahu látky, ktorá je aplikovaná na veľký 

povrch pokožky.  
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Na základe vyššie uvedených skutočností Vás žiadame o vykonanie kontroly, vo veci zistenia 

výskytu predmetných výrobkov v Slovenskej republike.  

V prípade zistenia vyššie uvedených výrobkov postupujte v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

  

Informáciu ohľadom zistenia uvedených výrobkov na trhu v Slovenskej republike 

zašlite na e-mail alexandra.cimermanova@uvzsr.sk v nasledovných termínoch:   

hlásenie č.A12/00940/20- 28.07.2020 

hlásenie č.A12/00951/20- 28.07.2020 

hlásenie č.A12/00991/20- 31.07.2020 

hlásenie č.A12/00993/20- 31.07.2020 

hlásenie č.A12/00994/20- 31.07.2020 

 

 

S pozdravom 

          

 

 Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. 

       hlavný hygienik Slovenskej republiky  

 

 


