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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 Nemecku, Estónsku a vo
Francúzsku.
Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. 1802/17
názov: Naturschön Peelingmaske Peel-off mask – peelingový krém
značka: dm alverde
výrobná dávka: MHD 09.2017 a 10.2017
výrobca: Cura Beauty GmbH, Dr. Franz-Werner-Strasse 19, 6020 Innsbruck, Austria
popis: 100 ml, peelingový krém v sklenej hnedej nádobe, viď obrázok

Vo vyššie uvedených výrobných dávkach výrobku bola zistená prítomnosť patogénneho
mikroorganizmu (Pseudomonas aeruginosa), čo je v rozpore s čl. 3 nariadenia
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Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení
neskorších predpisov.

2. hlásenie č. 1852/17
názov: Crema Mani dermoprotettiv – krém na ruky
značka: Envie
výrobná dávka: 8 10 12, EAN: 8032618832089
výrobca: Intercosmetics srl, Via Meucci 16, Settimo Milanese, Italy
popis: 100 ml, krém v bielej tube, viď obrázok

V

tomto

nezmývateľnom

výrobku

sa

nachádza

zmes

konzervačných

látok

Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone (0,00021%), čo je v rozpore
s prílohu č. 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 je povolená len do
zmývateľných výrobkov. Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.

3. hlásenie č. 1871/17
názov: Lift gel activateur – pleťový gél
značka: NEWA
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výrobná dávka: 1058557 a 1058711, čiarový kód: 7290014660434 a 7290014660441
výrobca: neznámy, Izrael
popis: tuba s gélom predávaná samostatne alebo spolu s elektrickým prístrojom na spevnenie
pokožky viď obrázok

Výrobok obsahuje látku

N-nitrosodiethanolamine (NDELA – 126 µg. kg-1), čo je

v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických
výrobkov, položka č. 410) a prílohou č. 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v
kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam)
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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