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Vec
Nebezpečný kozmetický výrobok
Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky hlásenie o výskyte nebezpečného kozmetického výrobku v Európskej únii. Ide
o nasledujúci výrobok:
hlásenie č.A12/01766/20
číslo podania: CY/05908/20
názov: Wet Wipes Aloe Vera–vlhčené utierky
značka: Optimal
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: Lot 143 Manufacturing Date 22/5/2020, Expiry Date 22/5/2023, (3MAO)
Lot 252 Manufacturing Date 8/9/2020, Expiry Date 8/9/2023, (3MAO)
čiarový kód: 5304000204372
krajina pôvodu: Albánska republika
výrobca: OPTIMAL CENTER shpk
Ish Uzina 12 Metalurgj
popis: vlhčené utierky, viď. obrázok.
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Vo vyššie uvedenom výrobku sa nachádza zmes látok- Methylisothiazolinone (MI)
a Methylchloroisothiazolinone (MCI), čo je v rozpore s prílohou 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
môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.
Na základe vyššie uvedených skutočností Vás žiadame o vykonanie kontroly, vo veci
zistenia výskytu predmetného výrobku v Slovenskej republike.
V prípade zistenia vyššie uvedeného výrobku 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.
Informáciu ohľadom zistenia vyššie uvedeného výrobku v Slovenskej republike zašlite
na e-mail alexandra.cimermanova@uvzsr.sk, do:13.01.2021.

S pozdravom

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