ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
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826 45 Bratislava

RÚVZ v Slovenskej republike

Vaša značka/zo dňa Naša značka
Vybavuje
OHVBPKV/9036-4/55395/2021/Ka Ing. Katušinová

Bratislava
20.12.2021

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:
Doplňujúce informácie k hláseniu:
1.hlásenie č.A12/0021/19 (verzia 4)
číslo podania: MS/6506/18
názov: Naturalle Multi-Action-Ex – výrobok na zosvetlenie pokožky
značka: MAKARI
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: šarža # 814
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: Francúzsko
výrobca: Victoria Albi SAS., 18 BLVD de Strasbourg, 75010 Paris, Francúzsko
Victoria Albi Inc., Suite 5 1178 Broadway, New York, NY 10001 Spojené štáty
americké
výrobok ponúkaný cez internet: amozon.de, Ebay
popis: 50 ml, biela fľaška zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázky.
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Výrobok obsahuje látku – hydroquinone (3,67 %), čo je v rozpore s prílohou č.2 (Zoznam
zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 1339) a prílohou č.3 (Zoznam látok,
ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú
stanoveným obmedzeniam, položka č.14) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Hydrochinón je látka, ktorá je určená len na
profesionálne použitie a môže sa používať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok
môže spôsobiť kožné alergie.
Kontrolný orgán v Nemecku zistil, že výrobky sú predávané výhradne online. Pri
objednávke výrobku nie je možné identifikovať číslo výrobnej dávky. Z tohto dôvodu sa
predchádzajúce hlásenie rozširuje aj na iné výrobne dávky. Kontrolný orgán dodatočne
doplnil informáciu z predchádzajúceho hlásenia, výrobok sa predáva aj na internetovej
stránke: https://de.oqqee.com/product-page/sérum-éclaircissant-multi-action.

IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

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

e-mail:andrea.katusinova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

2.hlásenie č.A12/01770/21
číslo podania: DE/06781/21
názov: ISANA Wasserspray Aqua Rossmann – pleťový sprej
značka: ISANA Rossmann
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 175240621
176250621
188070721
189080721
190090721
čiarový kód: EAN 4305615611204
krajina pôvodu: Francúzsko
výrobca: ÉLYSÉE COSMÉTIQUES, Z.I. Technopôle Sud, 57600 FORBACH, Francúzsko
výrobok ponúkaný cez internet: https://www.rossmann.de
popis: 150 ml, bielo-modrý pleťový sprej s modrým vrchnákom na osvieženie a fixáciu makeupu, v pozadí s ilustráciou vody, viď obrázok.
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Vyššie uvedený výrobok predstavuje mikrobiologické riziko, pretože pri vlastnej kontrole
bola zistená prítomnosť baktérií Burkholderia cenocepacia a Ralstonia pickettii. Výrobok
môže predstavovať riziko infekcie pre spotrebiteľov s oslabenou imunitou. Výrobok nie je
v súlade s čl. 8 (Správna výrobná prax) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1223/2009 o kozmetických výrobkoch.
Predajca informoval kontrolný orgán o zastavení predaja vyššie uvedených šarží výrobkov
a stiahol výrobky z predaja. Spoločnosť Dirk Rossmann GmbH, Issernhägener Str.16,30938
Burgwedel v Nemecku informovala spotrebiteľov prostredníctvom svojej internetovej
stránky o možností vrátenia výrobkov.

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 a v zmysle čl. 25 ods. 5 písm. a) nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení
neskorších predpisov.

Informáciu ohľadom zistenia vyššie uvedených výrobkov na trhu v Slovenskej republike
zašlite na e-mail andrea.katusinova@uvzsr.sk do 18.1.2022.

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