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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/3-4/2388/2022/Ka        Ing. Katušinová               20.01.2022 
 

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. INFO/00003/22 

číslo podania: DE/07219/21/ 

názov: AHA Fruit Acids – výrobok určený  na peeling pokožky 

značka: BiOrigins 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 4429206 

čiarový kód:  neuvedené 

krajina pôvodu: Spojené štáty americké 

výrobca: BiOrigins 

                Unit 19-20 Sandleheath Ind. Est. 

                SP6 1 PA Sandleheath, Spojené štáty americké 

výrobok ponúkaný cez internet: Amazon 

             popis: Priehľadná plastová fľaška, v ktorej sa nachádza hnedastá kvapalina určená na peeling 

pokožky, obsahujúca organické kyseliny (kyselina mliečna, citrónová, glykolová, jablčná 

a vínna) viď obrázok. 
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Vyššie uvedený výrobok obsahuje vysoké koncentrácie organických kyselín - 44% (kyselina 

mliečna, citrónová, glykolová, jablčná a vínna)  a nízku hodnotu pH (pod 1), chýba návod 

na použitie. Vysoké koncentrácie kyseliny mliečnej majú silný dráždivý účinok alebo 

dokonca leptajúci účinok. Výrobok nie je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu 

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

 

2.hlásenie č. A11/00016/22 

číslo podania: SE/07243/21 

názov: Lala ̓s Baby Nursery jelly – detské mlieko 

značka: Lala ̓s 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód:  8 717931 600316 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

               popis: výrobok detské mlieko v plastovom tégliku, viď obrázok  

 



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 určený pre deti, má v zozname zložiek na obale výrobku uvedenú  

zložku - hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (Lyral), čo je v rozpore s prílohou 2 

(Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 1380) Európskeho 

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

 

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. 

 

Informáciu ohľadom zistenia vyššie uvedených výrobkov na trhu v Slovenskej republike 

zašlite na e-mail andrea.katusinova@uvzsr.sk  nasledovne: 

1. hlásenie č. INFO/00003/22 do 01.02.2022 

2. hlásenie č. A11/00016/22  do 21.02.2022. 

 

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