ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava

TASR, SITA
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Vybavuje
Kišacová

Bratislava
18. 4. 2016

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných
kozmetických

výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly

výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné

orgány v Českej republike,

v Nemecku, v Grécku a v Belgicku.
Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. 445/16
názov: Rosenwasser Absolut naturrein – ružová voda, pleťové tonikum
značka: KHADI®
výrobná dávka/typ: Batch. No. R-04, EAN: 8906020511293, Mfg. 04/2015, Expiry 12/2017
krajina pôvodu: India
výrobca: India
popis: 210 ml, priehľadná plastová fľaša s čiernym uzáverom, farebná tekutina so šedým
sedimentom, rozprašovač je priložený k fľaši, viď obrázok
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Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre celkový počet mikroorganizmov
(1,3 x 103 KTJ/g, opakovane: 1,85 x 103 KTJ/g). Nárast počtu mikroorganizmov
naznačuje nedostatočnú účinnosť konzervácie výrobku. Výrobok nie je v súlade s čl. 3
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady

(ES) č. 1223/2009 o kozmetických

výrobkoch.

2. hlásenie č. 446/16
názov: Horror Make-up Set – karnevalový make up
značka: neznáma
výrobná dávka/typ: 15030278, čiarový kód: 4032037540521
krajina pôvodu: Čína
výrobca: Yong Sheng Jia Plastic Chemical (Shantou) Co Ltd, Xinliao Village Industrial
Zone, Lianxia Town, Chenghai District, Shantou City, Guangdong Province,
People's Republic of China
popis: 3 tyčinky (1 červená a 2 biele tyčinky), 1 tuba napodobneniny krvi, 1 špongia na
aplikáciu, zabalené v obale so zadnou kartónovou a prednou plastovou časťou, viď
obrázky

V červenej tekutine (napodobnenina krvi) bolo zistené prekročené povolené množstvo
konzervačnej látky – methylisothiazolinone. Látka nie je uvedená ani v zozname zložiek.
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V zozname zložiek nie sú uvedené ani farbivá CI 19140 a CI 16255. Výrobok
predstavuje riziko vzniku kontaktnej alergie.

3. hlásenie č. 453/16
názov: Barbie Shampoo & Bath gel – šampón a sprchový gél
značka: malef
výrobná dávka/typ: Product Ref.: BA933, LOT: 1450174, čiarový kód: 5206642000933
krajina pôvodu: Grécko
výrobca: DELKAM GROUP LTD, Velanidia, 19300, Aspropyrgos, Greece
popis: 1000 ml, ružová plastová fľaša s bielym dávkovačom, viď obrázok

Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre celkový počet mikroorganizmov
a prítomnosť patogénneho organizmu Pseudomonas putida.

4. hlásenie č. 454/16
názov: OMICRON LUXURY – sprchový gél
značka: malef
výrobná dávka/typ: Product Ref.: OM-302, Magnolia and Organic Aloe Vera,
LOT: 1547001, čiarový kód: 5206642002302
krajina pôvodu: Grécko
výrobca: DELKAM GROUP LTD, Velanidia, 19300, Aspropyrgos, Greece
popis: 300 ml, plastová fľaša bielej a fialovej farby, viď obrázok
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Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre celkový počet mikroorganizmov
a prítomnosť patogénneho organizmu Pseudomonas putida.

5. hlásenie č. 455/16
názov: Shampoo & Bath gel – šampón a sprchový gél
značka: American Greetings, malef
výrobná dávka/typ: Product Ref.: 1908, FRAOULITSA (jahoda), LOT: 1547001, čiarový
kód: 5206642000124
krajina pôvodu: Grécko
výrobca: DELKAM GROUP LTD, Velanidia, 19300, Aspropyrgos, Greece
popis: 300 ml, plastová fľaša bielej farby s potlačou jahôd a s ružovým uzáverom, viď
obrázok
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Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre celkový počet mikroorganizmov
a prítomnosť patogénneho organizmu Pseudomonas putida.

6. hlásenie č. 456/16
názov: OMICRON KIDS Shampoo & Bath gel – šampón a sprchový gél
značka: malef
výrobná dávka/typ: Product Ref.: OM-425, Camomile &essential oil of lavender,
LOT: 1547003, čiarový kód: 5206642002425
krajina pôvodu: Grécko
výrobca: DELKAM GROUP LTD, Velanidia, 19300, Aspropyrgos, Greece
popis: 400 ml, plastová fľaša bielej farby s potlačou (modrá hviezda a obrázok kvetov),
fialový uzáver, výrobok je predávaný v balení 1+1 v kartónovej škatuli, viď obrázok

Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre celkový počet mikroorganizmov
a prítomnosť patogénneho organizmu Pseudomonas putida.
Vo vyššie uvedených výrobkoch bol zistený prekročený povolený limit pre celkový počet
mikroorganizmov a prítomnosť patogénneho organizmu Pseudomonas putida. Výrobky
nie sú v súlade s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009
o kozmetických výrobkoch.
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7. hlásenie č. 469/16
názov: Crème capilaire lissante – traitement á la nanokeratine – fort – ètape 2 – výrobok
na vyrovnávanie vlasov (2. fáza)
značka: Capiľliss system
výrobná dávka/typ: čiarový kód – sada: 0823550685608
krajina pôvodu: Čína
výrobca: Huizhou Jiajiali Cosmetic Co., Ltd., Central Industrial Park, Shuikou, Huizhou,
People's Republic of China
popis: výrobok sa predáva v 2 formách:
1. 1000 ml šedá plastová fľaša s čiernym popisom (Etape 2)
2. súprava na vyrovnávanie vlasov (čierna kartónová škatuľa s oranžovým popisom)
pozostáva z 3 výrobkov (3 fázy – 3 fľaše po 200 ml): šampón, keratínová kúra
a vlasová maska, viď obrázky
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Vo výrobku Crème capilaire lissante – traitement á la nanokeratine (Etape 2) keratínová kúra sa nachádza látka formaldehyde. Použitie tejto látky je v kozmetických
výrobkoch zakázané v zmysle čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

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/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotificatio
ns).

S pozdravom

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
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