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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.A12/00329/21
číslo podania: DE/00657/21
názov: Crème C.T.R. Diana Contre Les Taches De Rousseur – výrobok na bielenie pokožky
značka: Crème Diana
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 181121
čiarový kód: 5 280080 004005
krajina pôvodu: Libanon
výrobca: Diana de Beauté, S.A.L.
P.O. Box: 11-7599 Riad El Solh
Beirut, Lebanon
popis: kozmetický výrobok, krém so zasvetľujúcim a vyživujúcim efektom,
výrobok v bielej plastovej nádobe so skrutkovacím ružovým uzáverom, zabalený v šedomodrej kartónovej škatuľke s príbalovým letákom; množstvo:30g.; dátum minimálnej
trvanlivosti: 11/2021.
Výrobok obsahuje ortuť v množstve 7502±𝟏𝟏𝟐𝟓 mg/kg.
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2.hlásenie č.A12/00330/21
číslo podania: DE/00658/21
názov: Chandni Whitening Cream, Removes Acne, Wrinkles Pimples, Dark Spots & Dark
Circles – výrobok na bielenie pokožky
značka: Roop Rang
SJ ENTERPRICES PAKISTAN
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: Manufacturing date 02/2020; expiry 02/2022
čiarový kód: 0 639072 227208
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca: SJ ENTERPRICES PAKISTAN
Pakistan
popis: kozmetický výrobok, krém so zasvetľujúcim a vyživujúcim efektom
výrobok v bielej plastovej nádobe s priehľadným plastovým uzáverom v šedej farbe, výrobok
zabalený v kartónovej škatuľke so sprievodným letákom
Výrobok obsahuje ortuť v množstve 15590± 𝟐𝟑𝟑𝟗mg/kg.
3.hlásenie č.A12/00333/21
číslo podania: DE/00633/21
názov: Crème C.T.R. Diana Améliore l´aspect des traces de taches de Rousseur et d´acné
– výrobok na bielenie pokožky
značka: Crème Diana
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 191102
čiarový kód: 5 280080 004166
krajina pôvodu: Libanon
výrobca: Diana de Beauté, S.A.L.
P.O. Box:11-7599 Riad El Solh
Beirut, Lebanon
popis: kozmetický výrobok, krém so zasvetľujúcim a vyživujúcim efektom,
výrobok v bielej plastovej nádobe s ružovým skrutkovacím uzáverom, zabalený v sivo-modrej
kartónovej

škatuľke

s

príbalovým

letákom;

množstvo:30g;

dátum

minimálnej

trvanlivosti:11/2022.
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Výrobok obsahuje ortuť v množstve 8061±𝟏𝟐𝟎𝟗mg/kg.
Vo vyššie uvedených výrobkoch bola zistená prítomnosť ortuti, čo je v rozpore s čl. 3
(Bezpečnosť), s čl. 14 (Obmedzenia určitých látok uvádzaných v prílohách) a s prílohou
2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 221) nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení
neskorších predpisov.
4.hlásenie č.A12/00331/21
číslo podania: DE/00660/21
názov: Vanishing Cream, Cocoa Butter & Honey extracts– výrobok na bielenie pokožky
značka: Bronz Tone Maxi Tone
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 1010219 ´L´
čiarový kód: 6 181100 248302
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
výrobca: Gandour Nouvelle Parfumerie
01 BP 4387 Abidjan 01
Abidjan, Ivory Coast
popis: kozmetický výrobok, krém so zasvetľujúcim a vyživujúcim efektom,
výrobok v hnedej plastovej nádobe so skrutkovacím uzáverom, množstvo: 275 ml; dátum
minimálnej trvanlivosti:12/21.
Výrobok obsahuje látku -clobetasol propionate v množstve 0,0062g/100g.
5.hlásenie č.A12/00332/21
číslo podania: DE/00661/21
názov: Intensive Care Lightening Beauty Cream with carrot oil – výrobok na bielenie
pokožky
značka: Caro light
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: L92243
čiarový kód: 9 501101 371033
krajina pôvodu: Konžská republika
výrobca: ANGEL COSMETICS
17e rue Limitée, Congo
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popis: kozmetický výrobok, krém so zasvetľujúcim a vyživujúcim efektom,
výrobok v bielej plastovej tube s oranžovým skrutkovacím uzáverom, zabalený bielooranžovej kartónovej škatuľke; množstvo: 30 ml; dátum minimálnej trvanlivosti:03/2021.
Výrobok obsahuje látku -clobetasol propionate v množstve 0,044g/100g.
6.hlásenie č.A12/00334/21
číslo podania: DE/00688/21
názov: Lait Clarifiant À La Bave D´Escargot – výrobok na bielenie pokožky
značka: Gold Skin
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: L1022
čiarový kód: 61811003215 (pravdepodobne neúplný čiarový kód)
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
výrobca: SIVOP Parfums & Cosmétiques
Yopougon- Zone Industrielle, 01 BP 2085 Abidjan 01
Abidjan, Ivory Coast
popis: kozmetický výrobok, krém so zasvetľujúcim a vyživujúcim efektom,
výrobok v bielej plastovej fľaške s vyklápacím viečkom a dávkovačom, zabalený v bielej
kartónovej škatuľke; množstvo: 250 ml.; dátum minimálnej trvanlivosti: 11/2021.
Výrobok obsahuje látku- clobetasol propionate v množstve 0,021g/100g.
Vyššie uvedené výrobky obsahujú látku- clobetasol propionate, čo je v rozpore s čl. 3
(Bezpečnosť), s čl. 14 (Obmedzenia určitých látok uvádzaných v prílohách) a s prílohou
2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 300) nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení
neskorších predpisov.
7.hlásenie č.A12/00335/21
číslo podania: DE/00694/21
názov: Brightening Cream– výrobok na bielenie pokožky
značka: Light & Natural CAROTONE TM
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 1000046 ´L´
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čiarový kód: 6 182000 101667
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
výrobca: N.P. GANDOUR
01 BP 4387 Abidjan 01, Ivory Coast
popis: kozmetický výrobok, krém so zasvetľujúcim a vyživujúcim efektom,
výrobok v bielej a oranžovo-žltej plastovej tube s oranžovým skrutkovacím uzáverom,
zabalený v oranžovo- žltej kartónovej škatuľke so sprievodným letákom; množstvo: 30 ml;
dátum minimálnej trvanlivosti 03/2021.
Výrobok obsahuje látku- clobetasol propionate v množstve 0,0044g/100g a látkuhydroquinone v množstve 3,64 ± 0,30 g/100g, čo je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť), s čl. 14
(Obmedzenia určitých látok uvádzaných v prílohách) a s prílohou 2 (Zoznam
zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 300 a položka č.1339)
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických
výrobkoch v znení neskorších predpisov.
8.hlásenie č.A12/00381/21
číslo podania: DE/00385/21
názov: HINDISTAN MALI KARTAL KINA– henna v práškovej forme na farbenie pokožky
značka: Cimen
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: Expiry date 03-2024, výrobná dávka: 04-19
čiarový kód: 8 697461 670730
krajina pôvodu: India
výrobca: Ram Gopal &Sons
836, Govind Lane, 24, Ansari Road, Daryaganj
New Delhi, India
popis: jemný olivovo-zelený prášok s intenzívnou vôňou rastlín, charakteristickým
zápachom,
výrobok v plastovom vrecku bez označenia, zabalený v svetlozelenej

látkovej taške

s potlačou,
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množstvo: 500 g, viď. obrázok
Výrobok na farbenie pokožky obsahuje farbivo - Lawson, čo je v rozpore s prílohou 4
(Zoznam farbív povolených v kozmetických výrobkoch). Ďalej na výrobku nie je
uvedená zodpovedná osoba so sídlom v EÚ. Vyššie uvedený výrobok nie je v súlade s čl.
3 (Bezpečnosť), s čl. 4 (Zodpovedná osoba), s čl. 5 ( Povinnosti zodpovedných osôb)
a s čl. 14 (Obmedzenia určitých látok uvádzaných v prílohách) nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších
predpisov.
Na základe všetkých dostupných informácii a vykonaného hodnotenia rizika, predmetný
výrobok môže predstavovať riziko pre zdravie.
9.hlásenie č.A12/00359/21
číslo podania: FI/00720/21
názov: Ere Perez Quandong green booster serum – pleťové sérum
značka: Ere Perez
typ výrobku/číslo výrobku: e325b
výrobná dávka: B4390705
čiarový kód: 9351748000502
krajina pôvodu: Austrália
výrobca: neuvedené
popis: sérum zelenej farby v sklenenej fľaške s bielym uzáverom, zabalený
v béžovom kartónovom obale, viď. obrázky.
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Vo výrobku bola zistená prítomnosť aeróbnych mezofilných mikroorganizmov (1200
000KTJ/g) a kvasiniek (150 000KTJ/g). Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko.
Prekročený povolený limit pre mikroorganizmy nie je v súlade s požiadavkami normy
ISO 17516. Kozmetické výrobky. Mikrobiologické limity a s čl. 3 (Bezpečnosť)
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady

(ES) č. 1223/2009 o kozmetických

výrobkoch v znení neskorších predpisov.
10.hlásenie č.A12/00281/21
číslo podania: DE/00857/21
názov: Red Paste for Teeth and Gums –zubná pasta
značka: DABUR
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: BSL2554
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: India
výrobca: DABUR India LTD.
Survey No.225/4/1,Village -Saily, Dadra &Nagar Haveli (U.T.)
Silvassa, India
popis: výrobok v červenej plastovej tube s bielym skrutkovacím uzáverom, zabalený
v kartónovej škatuľke so zubnou kefkou, viď. obrázok.

ČO: 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 aeróbnych mezofilných mikroorganizmov
(namerané hodnoty 10 500 KTJ/g) a patogénnej baktérie- Pseudomonas oryzihabitans,
ktoré môžu spôsobiť infekcie rán. Zvýšené riziko infekcie existuje najmä u detí v
dôsledku rastu nových zubov a u niektorých spotrebiteľov s oslabeným imunitným
systémom. Z prezentácie výrobku (obrázok rodiny) vyplýva, že výrobok je vhodný pre
všetkých členov rodiny, aj pre deti.

Predmetný výrobok nie je v súlade s čl. 2

(Vymedzenie pojmov), s čl. 3 (Bezpečnosť), s čl. 19 (Označovanie) a s čl. 20 (Tvrdenia)
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady

(ES) č. 1223/2009 o kozmetických

výrobkoch v znení neskorších predpisov.
11.hlásenie č.A12/01908/20
číslo podania: DK/06262/20
názov: Lanbena Teeth Whitening Essense Serum Plaque Stains Remove Liquid Oral Care
10ml – výrobok na bielenie zubov
značka: Lanbena
typ výrobku/číslo výrobku: LB3879
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: Čínska ľudová republika
výrobca: Shenzhen Qianzimei Cosmetics Co. ,Ltd.
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RMA 1401, Xiacun Mansion, Jixia Village, Longgang district
Shenzhen, People´s Republic of China
výrobok predávaný cez internet: eBay
popis: výrobok na bielenie zubov,
výrobok v malej bielej škatuľke na koncoch s modrými pásikmi, viď. obrázok.

V zložení na obale výrobku sa nachádza informácia o prítomnosti látky- Borax, čo je
v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č.
1396). Ďalej analýzou bolo stanovené pH výrobku (pH< 1), 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 môže vážne poškodiť
zuby, ďasná a tráviaci systém.
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.
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Informáciu ohľadom zistenia vyššie uvedených výrobkov na trhu v Slovenskej republike
zašlite na e-mail alexandra.cimermanova@uvzsr.sk nasledovne:


hlásenia č. A12/01908/21, A12/00281/21 do 02.04.2021.



hlásenia

č.

A12/00329/21,

A12/00330/21,

A12/00331/21,

A12/00332/12,

A12/00333/21, A12/00334/21, A12/00335/21 do 09.04.2021


hlásenia č. A12/00359/21 a A12/00381/21 do 19.04.2021
S pozdravom

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