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
-/OHVBPKV/5379-2/ 103816 /2020/Ci

Vybavuje
Mgr. Cimermanová

Bratislava
21.07.2020

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:
Doplňujúce informácie k hláseniu:
1. hlásenie č.A12/00125/20
číslo podania:UK/00141/20
názov: Henna Emergency Cone Henna- henna
značka: Rasm E
typ výrobku/číslo výrobku: KC- 023
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca: neuvedené
výrobok predávaný aj cez internet: áno
link: http://kasscosmetics.com/product/rasm-e-henna-emergency-cone-henna/
popis: výrobok zabalený v tvare kornútka. Kornútky sú zabalené v modrej škatuli s obrázkom
ženy s henna tetovaním, viď obrázok.
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Na výrobku nie sú uvedené niektoré povinné údaje (meno a adresa zodpovednej osoby,
výrobná dávka, hmotnosť, zoznam zložiek), čo je v rozpore s čl. 19 (Označovanie)
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických
výrobkoch v znení neskorších predpisov.
Kontrolný orgán v Spojenom kráľovstve zistil ďalšie doplňujúce informácie k výrobku.
Čiarový kód výrobku: 5574641063023 a distribútor: Alamgeer Foods Ltd, Alamgeer
House, Units 4-5 Robottom Close, United Kingdom.
2. hlásenie č.A12/01045/20
číslo podania: FR/02085/20
názov: hair serum crocodylinae- sérum na rast vlasov
značka: 4 MEGA
INOVEL
typ výrobku/číslo výrobku: ZG 400
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 140319/001
krajina pôvodu: Thajsko
výrobca: neuvedené
výrobok predávaný aj cez internet: áno
link: itcpiercing.com
popis: čierna škatuľka obsahujúca sklenenú fľašku so sérom na ošetrenie vlasov a pokožky
hlavy s krokodílím olejom, viď obrázok.
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Výrobok obsahuje látku Triclosan, ktorý sa môže pridávať len do určených druhov
kozmetických výrobkov, a to sú: zubné pasty, mydlá na ruky, telové mydlá, sprchové
gély a dezodoranty (okrem sprejov), púdre na tvár a krycie korektory, výrobky na
čistenie nechtov na rukách a nohách pred aplikáciou systémov umelých nechtov a ústne
vody v stanovenej koncentrácii za účelom konzervácie výrobku.
Triclosan je v Európskej únii regulovaný v prílohe 5 (Zoznam konzervačných látok
povolených

v kozmetických

výrobkoch,

položka

č.25)

nariadenia

Európskeho

parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších
predpisov.
3. hlásenie č.A12/01071/20
číslo podania:AT/03175/20
názov: Herbal Henna – henna- čierna farba na vlasy
značka: Moon Star
typ výrobku/číslo výrobku: Black
Ammonia free
výrobná dávka: 200 JAN-2019
čiarový kód: 8906021870290
8906021871051
8906021870177
krajina pôvodu: India
výrobca: Izuk Impex
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Area phase- IA-274, India
výrobok predávaný aj cez internet: Amazon
popis: 60g, kartónový obal, plastové vrecko s farbiacim práškom, viď obrázok.

Výrobok obsahuje látku - p-phenylenediamine (PPD) v koncentrácii 14.44 ± 6.00%,
ktorá po zmiešaní s nedostatočným množstvom činidla a dlhým časom pôsobenia na
pokožku hlavy predstavuje riziko pravdepodobného poškodenia zdravia. Na výrobku
tiež chýbajú bezpečnostné upozornenia, ktoré je potrebné uvádzať v súvislosti s touto
látkou pri použití v kozmetických výrobkoch.
Ďalej na výrobku sa nachádzajú tvrdenia, ktoré môžu byť pre spotrebiteľa nebezpečné
a zavádzajú, pretože výrobok obsahuje látku PPD, ktorá má vysoký alergický účinok.
Na základe vyššie uvedeného výrobok nie je bezpečný, čo je v rozpore s čl. 3
(Bezpečnosť), prílohou č. 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických
výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č.
8a)) a s čl. 20 (Tvrdenia) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o
kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.
Na základe vyššie uvedených skutočností Vás žiadame o vykonanie kontroly, vo veci zistenia
výskytu predmetných výrobkov v Slovenskej republike.

IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

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

e-mail: alexandra.cimermanova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

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 nasledujúcich termínoch:
hlásenie č.A12/00125/20- 12.08.2020
hlásenie č.A12/01045/20- 12.08.2020
hlásenie č.A12/01071/20-16.08.2020

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