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Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných
výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre
nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Litve, Taliansku a v Írsku. Ide o nasledujúce
výrobky:

1. hlásenie č. A12/00417/20
názov: Muravjinij spirt (ants spirits) – výrobok na čistenie pokožky
značka: neuvedená
typ výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 80419
čiarový kód : 4603373001092
krajina pôvodu: Ruská federácia
výrobca: OAO „Tverskaja farmacevtieskaja fabrika“, Starickoje šose 2, Tvar, Russian
Federation
popis: hnedá sklená fľaša s bielym plastovým uzáverom, viď obrázok
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Na obale výrobku sa nachádza informácia, že výrobok obsahuje látku – Formic acid
(kyselina mravčia) s koncentráciou 1,4%, čo je v rozpore s prílohu 5 (Zoznam
konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 14) nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení
neskorších predpisov. Prekročená povolená koncentrácia tejto konzervačnej látky môže
vyvolať podráždenie alebo alergickú reakciu.

2. hlásenie č. A12/00456/20
názov: RED CHERRY – farba na tetovanie
značka: INTENZE
typ výrobku: Article: ST1083RC, Ref: 1036C08318D05140476
výrobná dávka: Batch: RD76B90IMX40, Exp: 30/04/2023, Lot. SS271
čiarový kód : neuvedené
krajina pôvodu: USA
výrobca: Intenze Products Inc., 215-NJ-17, Rochelle Park, NJ 07662, New Jersey, United
States
popis: 29,6 ml, červená farba na tetovanie v priehľadnej plastovej fľaške, viď obrázok

Vo výrobku sa nachádza látka: o-anisidine (104,4 mg.kg-1 ).

3. hlásenie č. A12/00509/20
názov: Viola - Plum – farba na tetovanie
značka: ETERNAL INK
typ výrobku: neuvedené
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výrobná dávka: Expiration date 10/04/2021, Prod. 11/04/2018, LOT 10/04/18
čiarový kód : neuvedené
krajina pôvodu: USA
výrobca: Eternal Ink, Lochlin DR, 7987, Brigton, Michigan, United States
popis: 30 ml, fialová farba na tetovanie v priehľadnej plastovej fľaške, viď obrázok

Vo výrobku bolo zistené prekročené maximálne povolené množstvo stanovené pre
nečistoty niklu a medi.
Vyššie uvedené farby na tetovanie nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá
stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make
up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and
permanent make-up).

4. hlásenie č. A12/00517/20
názov: Lightening Body Lotion – výrobok na bielenie pokožky
značka: Biocarrot
typ výrobku: With Carrot Oil
výrobná dávka: L221, F 12.18 E: 12.20 (CI)
čiarový kód : 6181100380385
krajina pôvodu: neuvedená
výrobca: neuvedený
popis: 250 ml, lotion s olejom z karotky a ovocnými kyselinami, biela fľaša s oranžovým
označením a oranžovým uzáverom, viď obrázky
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Výrobok obsahuje kortikosteroid – Clobetasol propionate (0,06%), čo je v rozpore
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.

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.
Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke
Európskej komisie (http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm).

S pozdravom

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