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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:
1. hlásenie č. A12/00858/20
číslo podania: BG/02107/20
názov: Baby wet wipes- Detské vlhčené obrúsky
značka: Melani
typ výrobku/číslo výrobku: Contains Aloe Vera & Vitamin E
výrobná dávka: L:001-120320
BB:03.2023
čiarový kód: 3800200580381
krajina pôvodu: Bulharská republika
výrobca: Proberg-97 EOOD
18, d-r Ivan Salabashev str.
Stara Zagora, Bulharská republika
popis: detské vlhčené obrúsky - svetlomodré balenie s bielym vekom, viď obrázok.
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Vo vyššie uvedenom výrobku sa nachádza zmes látok– Methylisothiazolinone
a Methylchloroisothiazolinone. Zmes látok je povolené používať len do zmývateľných
výrobkov, môžu vyvolať alergickú reakciu.
Výrobok nie je bezpečný, je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť) a s prílohu 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.
2. hlásenie č. A12/00861/20
číslo podania: DE/02160/20
názov: Caro bright+ Lemon- výrobok na bielenie pokožky
značka: BSQ
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: L16351B
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: Holandsko
výrobca: Aheco African Food & Cosmetics BV
popis: 500 ml, tekutina žltej farby v plastovej fľaške, viď obrázok.
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Vo výrobku na bielenie pokožky sa nachádza látka kojic acid v množstve 2,95 g/100 g, čo
je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.
Výrobok nie je bezpečný z dôvodu vysokého obsahu látky, ktorá je aplikovaná na veľký
povrch pokožky.
3. hlásenie č. A12/00867/20
číslo podania: CZ/02368/20
názov: mlieko na opaľovanie
značka: NUBIAN 15
typ výrobku/číslo výrobku: SPF 15
Rakytníkový olej, Betakaroten, D-Panthenol, Vitamin E
Water and sand resistant
výrobná dávka: 040219208A
čiarový kód: 8586000081587
krajina pôvodu: Slovenská republika
výrobca: Herba Drug, s.r.o.,
Smižany, Slovenská republika
popis: 200 ml, oranžová plastová fľaška s hnedým uzáverom, mlieko na opaľovanie SPF 15,
stredná ochrana UVA / UVB, viď obrázok.
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Skúškou na stanovenie slnečného ochranného faktora (SPF) bolo zistené, že výrobok
neposkytuje deklarovanú ochranu, čo je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení
neskorších predpisov.
Výrobca informoval, že výrobok bol vyradený z predaja pre rok 2020.
4. hlásenie č. A12/00868/20
číslo podania: CZ/02372/20
názov: KEEN ZONET-Perfume- Parfum
značka: Beautiful Parfum
typ výrobku/číslo výrobku: No:9806-23
výrobná dávka: Best before: 10.2019
čiarový kód: 6937926316387
krajina pôvodu: People´s Republic of China
výrobca: SOURCE OF BEAUTY COSMETICS CO., LTD.
People´s Republic of China
popis: objem 55 ml, papierová škatuľka obsahujúca parfumovanú vodu v sklenenej fľaške s
rozprašovačom, viď obrázok
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

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látok: D- Limonene, Linalool, Benzyl alcohol,
Citronellol, Geraniol, Eugenol, Alpha- isomethyl ionone, Butylphenyl methylpropional,
Hexyl cinnamate, Hydroxyisohexyl 3- cyclohexene carboxaldehyde, ktoré neboli uvedené
v zozname zložiek.
5. hlásenie č. A12/00869/20
číslo podania: CZ/02373/20
názov: CHOCO MADEMOISELLE- Perfume- Parfum
značka: neuvedené
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: HD 19
čiarový kód: 7369412419613
krajina pôvodu: People´s Republic of China
výrobca: neuvedené
popis: objem 55 ml, papierová škatuľka obsahujúca parfumovanú vodu v sklenenej fľaške s
rozprašovačom, viď obrázok
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Vo výrobku bola zistená prítomnosť látok: Citronellol, Geraniol, Hydroxycitronellal,
Coumarin, Hexyl cinnamal, Benzyl salicylate, ktoré neboli uvedené v zozname zložiek.
Analýzou bolo zistené, že vo vyššie uvedených výrobkoch sa nachádzajú látky
v koncentráciách, ktoré si vyžadujú, aby ich prítomnosť bola vyznačená na obale.
Neuvedenie týchto látok v zozname zložiek je v rozpore s čl. 19 ods. 1, písm. g) prítomnosť vonných a aromatických zložiek musí byť uvedená v zozname zložiek, ak
ich

koncentrácia

prekročí

0,001%

v

nezmývateľných

výrobkoch,

nariadenia

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Táto
informácia pomáha spotrebiteľom chrániť sa pred použitím výrobkov, ktoré obsahujú
špecifické látky, ktoré môžu vyvolať alergickú reakciu u citlivých osôb.

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.
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Informáciu ohľadom zistenia uvedených výrobkov na trhu v Slovenskej republike
zašlite na e-mail alexandra.cimermanova@uvzsr.sk v nasledovných termínoch:
hlásenie č.A12/00867/20- 22.06.2020
hlásenie č.A12/00858/20- 29.06.2020
hlásenie č.A12/00861/20- 06.07.2020
hlásenie č.A12/00869/20- 06.07.2020
hlásenie č.A12/00869/20- 06.07.2020

S pozdravom

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