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Vec
Nebezpečné kozmetické výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskytnebezpečných
kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (Rýchly výstražný
systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Nemecku, v Španielsku, vo Švédsku,
vo Francúzsku a na Slovensku.Ide o nasledujúce výrobky:
1.hlásenie č. A12/00203/22
názov: ClinicClear, Whitening Body Lotion–výrobok na zosvetlenie pokožky
značka:dodocosmetics
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 006947
čiarový kód: 6 181100 284225
krajina pôvodu: Togo
výrobca:dodocosmetics
Lomé
Togo-Lomé 11 BP 112, Tógska republika
výrobok ponúkaný cez internet:neuvedené
popis:500 ml, biela plastová fľaša s oranžovým vyklápacím uzáverom a dávkovačom. Fľaša je
zabalená v potlačenej oranžovej plastovej fólii, na ktorej je uvedený dátum výroby 11/20
a dátum spotreby 11/24, viď obrázky.
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Vyššie uvedený výrobok obsahuje zakázané látky -Clobetasolpropionate (0,014 hmot. %)
a látku Hydroquinone (0,42 hmot. %), čo je v rozpore snariadením Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Hydrochinón môže spôsobiť
podráždenie pokožky a dermatitídu. Clobetasol patrí do skupiny kortikosteroidov, ktorý je
viazaný len na lekársky predpis. Môže spôsobiť podráždenie pokožky a endokrinné
problémy.
2.hlásenie č.A12/00219/22
názov: MCCM T50T35 Peeling– peeling na profesionálne použitie
značka:MCCM
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: R01
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: Španielsko
výrobca: MESOSYSTEMSPAIN
Calle Paul Claris 97 4 1
̊
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08009 Barcelona, Španielsko
výrobok ponúkaný cez internet:https://www.hyaluronicfillemarket.com
popis: Výrobok „MCCM T50T35 Peeling“ je zabalený v bielych kartónových krabičkách
obsahujúcich 5 injekčných liekoviek po 10 ml, viď obrázky.

Vyššie uvedený výrobok, ktorý sa predáva ako pleťový peeling, má v zozname zložiek
uvedenú ako zložku kyselinutioglykolovú, čo je v rozpore s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Výrobok neobsahuje
príslušný návod na použitie a upozornenia. Kyselina tioglykolová je povolená

ako

oplachovacia látka na použitie na vlasy, je kožný senzibilizátor a pri aplikácii priamo na
pokožku môže spôsobiť poranenia.
3.hlásenie č. A12/00255/22
názov: CocoCareLighteningCream–krém na zosvetlenie pokožky
značka: CocoCare
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 6203003460497
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krajina pôvodu: Demokratická republika Kongo
výrobca:GhandourIndustrieCongo
13e rueLimete, BldLumamba
B.P. 11997, R.D.C Kin, Kongo
výrobok ponúkaný cez internet:neuvedené
popis: Krém na zosvetlenie pokožky s kokosovým olejom a obsahom hydrochinónu (2%), ako je
uvedené v zozname zložiek. Výrobok sa predáva v 300 ml bielej nádobe s bielym uzáverom.
Návod je vo francúzštine, v angličtine, v portugalčine a na výrobku je nalepený štítok
s údajmi vo švédčine, viď obrázky.

Vyššie uvedený výrobok má v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku - hydroquinone (2
%), čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009
o kozmetických výrobkoch. Hydochinón je látka určená len na profesionálne použitie
a môže sa používať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné
alergie.
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4.hlásenie č. A12/00268/22
názov: Advancedteethwhitening set –profesionálna súprava na bielenie zubov
značka:Glamador
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 202120128A
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: neuvedené
výrobca: neuvedené
výrobok ponúkaný cez internet:Amazon, Ebay
popis: Súprava na bielenie zubov je zabalená v bielom kartónovom obale. Súprava obsahuje
bieliaci gél (12), upokojujúci gél (3), dentálnu niť a štít na ďasná, viď obrázok.

Vyššie uvedený výrobok obsahuje nepovolenú koncentráciu peroxidu vodíka 6,8 %, čo je
v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických
výrobkoch. Vysoká koncentrácia peroxidu vodíka spôsobuje podráždenie pokožky a je
škodlivá pri použití.
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5.hlásenie č. A12/00270/22
názov: BathDonuts–výrobok do kúpeľa
značka:BathDonuts
typ výrobku/číslo výrobku: Code – DONUT - 02 Raspberry -10/22/212DON
Code – DONUT - 03 Toffe&Caramel - 10/19/213DON
Code –DONUT - 04 Stawberry&Banana - 10/1/214DON
Code – DONUT - 05 Chocolate&Coconut - 10/15/215DON
Code – DONUT - 06 Lemonmeringue - 10/22/216DON
Code – DONUT -07 Cinnamon&Vanilla - 10/20/217DON
Code – DONUT - 01 Blueberry - 10/13/211DON
Code DONUT - 08Blackberry&Almond - 9/28/218DON
výrobná dávka: 10/22/212DON
10/13/212DON
10/19/213DON
10/1/214DON
10/15/215DON
10/22/216DON
10/20/217DON
9/28/218DON
čiarový kód: 5 056422 985222 - Blackberry&Almond
krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo
výrobca: AW – AromaticsLtd.
Units 1 -3, Parkwood Business park, Parkwood Road
S3 8AL Sheffield, Spojené kráľovstvo
dovozca: AncientWisdom s.r.o., Zavarská ul. 7924/10G, 917 01 Trnava, Slovensko
AW Artisan S.L., CastelaoStreet 40 – 42 P.I. Guadalhorce, Španielsko
krajiny určenia: trh EÚ
výrobok ponúkaný cez internet: https://www.aw-aromatics.com
https://www.awgifts.sk/donut
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popis: výrobky do kúpeľa v tvare americkej šišky, výrobky sú skupinovo balené po 16 ks,
o hmotnosti 1ks/180 g, viď obrázky

Vyššie uvedené kozmetické výrobky vzhľadom na charakteristický tvar, vzhľad, farbu
a veľkosť sú ľahko zameniteľné s potravinou. Z dôvodu zámeny vyššie uvedených výrobkov
s potravinou, môže dôjsť k požitiu výrobkov, hlavne u detí. Malé časti sa dajú ľahko
oddeliť, ktoré si deti môžu vložiť do úst, čo by mohlo znamenať riziko zadusenia alebo
malé časti končiace v tráviacej trubici môžu poškodiť zdravie dieťaťa. Výrobky nie sú
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických
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výrobkoch a so smernicou Rady 87/357/EHS z 25. júna 1987 o harmonizácii právnych
predpisov členských štátov týkajúcich sa výrobkov, ktorých vlastnosti sa javia ako iné než
v skutočnosti sú a ktoré preto ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov.
Kontrolný orgán na Slovensku ďalej uviedol, zodpovednej osobe bolo uložené opatrenie
zákaz uvádzania výrobkov na trh a stiahnutie výrobkov z trhu.
6.hlásenie č. A12/00280/22
názov: ARKO ClassicNaturalKrem, Ekstra– krém
značka:ARKO Classic
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 86906654
krajina pôvodu: Turecko
výrobca:EvyapSabun, GüderiCad. No: 1 X-1 Parsel 34957, Bölgesi/Tuzla, Turecko
výrobok ponúkaný cez internet:neuvedené
popis: 150 ml, biely téglik s tmavozeleným uzáverom, viď obrázky

Vyššie uvedený výrobok obsahujezakázanú zložku -hydroxyisohexyl 3-cyclohexene
carboxaldehyde (INCI), čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Vyššie uvedená zložka je kožný senzibilizátor
a môže vyvolať alergické reakcie alebo kontaktnú dermatitídu.
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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
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
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