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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 Írsku a vo Švédsku.

Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. 1006/17
názov: Zinc and Castor Oil Cream – krém so zinkom a bobrím olejom určený pre deti do
plienkovej oblasti
značka: Cotton Tree
výrobná dávka a dátum spotreby: Zc 518 (11/2018)
Zc 607 (04/2019)
Zc 602 (02/2019)
Zc 603 (02/2019)
Zc 604 (02/2019)
Zc 609 (06/2019)
Zc 614 (09/2019)
krajina pôvodu: India
zodpovedná osoba - dovozca:151 Products Limited, The Old School House, 39 Bengal
Street, Manchester, United Kingdom
popis: 300 ml, biely plastový téglik s popisom, viď obrázok
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Vo výrobku sa nachádza látka – propylparaben (0,1%), čo je v rozpore s prílohou č. 5
(Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 12 a)
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických
výrobkoch v znení neskorších predpisov. Látka sa nesmie používať v nezmývateľných
kozmetických výrobkoch určených na použitie v oblastiach pod plienkou u detí do troch
rokov.

2. hlásenie č. 1029/17
názov: Teeth whitening strips – pásiky na bielenie zubov
značka: Whitewash laboratories
výrobná dávka/typ: Lot 15230, Expiry date 08/2018, 96101377
krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo
zodpovedná osoba - výrobca: Whitewash Laboratories, P.O. Box 960, TS19 1PW, United
Kingdom
popis: Výrobok je povolený len na predaj zubným lekárom. Pozostáva z 56 samostatne
balených pásikov, viď obrázky.
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Výrobok obsahuje nepovolenú koncentráciu peroxidu vodíka (7,5 %), čo je v rozpore
s prílohu č. 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s
výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č. 12 e) kozmetické výrobky na bielenie alebo zosvetlenie zubov: > 0,1 % ≤ 6 % peroxidu vodíka
prítomného alebo uvoľneného) 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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