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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/3-3/670/2022/Ka          Ing. Katušinová               10.01.2022 
 

Vec 

Nebezpečné kozmetické výrobky 

Národné kontaktné miesto pre RAPEX postúpilo na Úrad verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky hlásenia o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej 

únii. Ide o nasledujúce výrobky: 

 
1.hlásenie č. A11/00005/22  Verzia (2) 

číslo podania: SE/07145/21/ 

názov: antiMarks lightening cream – výrobok na zosvetlenie pokožky 

značka: antiMarks 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód:  neuvedené 

krajina pôvodu: Keňa 

popis: 30g krém v plastovej tube, určený na zosvetlenie pokožky, zabalený do kartónovej 

škatuľky,  viď obrázky 

 

 

 

 



IČO: 00607 223  Tel.: 00421 2 49 28 4245   e-mail:andrea.katusinova@uvzsr.sk 
DIČ: 2020878090  Fax: 00421 2 44 37 26 41   internet: www.uvzsr.sk 

 

 

Vyššie uvedený výrobok na zosvetlenie pokožky obsahuje látku – Clobetasol propionate 

0,05 (hmot. %), čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických 

výrobkoch, položka č. 300) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č. 1223/2009 

o kozmetických výrobkoch. Clobetasol propionate patrí do skupiny kortikosteroidov, ktorý 

je viazaný na lekársky predpis. Môže spôsobiť podráždenie pokožky a endokrinné 

problémy. 

 

2.hlásenie č. A12/00038/22 

číslo podania: FR/07052/21 

názov: Gold Glowing - Correcteur de tâches - Sérum révélateur – sérum na zosvetlenie 

tmavých škvŕn 

značka: Pure White 

typ výrobku/číslo výrobku: 50 ml 

výrobná dávka: 0BBEB0 

                            0B00B0 

čiarový kód:  neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: https://www.amazon.fr/Serum-white-antitaches-points-

noirs/dp/B08KPJ73N8/ 
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                popis: Rozjasňujúce sérum, malá hnedá sklenená fľaštička so zlatým uzáverom, výrobok 

zabalený v matne-zlatom kartónovom obale obsahujúc písomnú informáciu pre 

používateľov, viď obrázok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vyššie uvedený výrobok obsahuje zakázané látky  - Hydroquinone 9,3 (hmot. %) a 

Clobetasol propionate   0,03 % (hmot. %), čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných 

látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 1339 a položka č. 300) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Hydrochinón môže 

spôsobiť podráždenie pokožky a dermatitídu. Clobetasol propionate patrí do skupiny 

kortikosteroidov, ktorý je viazaný na lekársky predpis. Môže spôsobiť podráždenie 

pokožky a endokrinné problémy. 

 

3.hlásenie č. A12/00041/22 

číslo podania: FR/07029/21 

názov: Lait éclaircissant Soin Hydratant Nourrissant CAROTTE – mlieko na zosvetlenie 

pokožky 

značka: Pr. Francoise Bedon Paris 

typ výrobku/číslo výrobku: 500 ml 

výrobná dávka: S201292 201297 

čiarový kód: 3760091560735 

krajina pôvodu: neuvedené 
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výrobok ponúkaný cez internet: eBay 

                popis: Mlieko na zosvetlenie pokožky v bielej plastovej fľaši so strieborným vrchnákom, 

výrobok obsahuje mrkvový extrakt a vitamín E, viď obrázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látky hydroquinone - 4,4 (hmot. %), čo je v rozpore 

s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 1339) 

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

Hydrochinón môže spôsobiť podráždenie pokožky a dermatitídu. 

 

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 v zmysle čl. 25 ods. 5 písm. a) nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. 
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Informáciu ohľadom zistenia vyššie uvedených výrobkov na trhu v Slovenskej republike 

zašlite na e-mail andrea.katusinova@uvzsr.sk do 20.01.2022. 

 

S pozdravom 
 
      PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH 
          hlavný hygienik Slovenskej republiky 
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