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

TASR, SITA
Bratislava, 12. 11. 2014
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 vo Francúzsku, Írsku,
Rakúsku a v Českej republike.
Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. 1688/ 14
názov: Rose clay mask for sensitive, easily irritated skin – kaolínová maska
značka: Argiletz
výrobná dávka/typ: Lot 105.14, čiarový kód: 3326101000204
krajina pôvodu: Francúzsko
popis: 100 g, tuba, viď obrázok

Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre celkový počet mikroorganizmov.
Ďalej bola vo výrobkoch zistená prítomnosť bária (147 ppm), čo je v rozpore s prílohou
č. 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 46) nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení
neskorších predpisov.
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2. hlásenie č. 1725/ 14
názov: Extreme Hand Cleaner – gél na ruky
značka: Bikehut
výrobná dávka/typ: 14640057 a 14640066
krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo
popis: 500 ml, plastová nádoba s čiernym uzáverom, mydlo určené na čistenie rúk po
manuálnej práci, viď obrázok

V oboch výrobných dávkach výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre počet
celkový počet mikroorganizmov.

3. hlásenie č. 1739/ 14
názov: výrobky na peeling - 1. Fruchtsäure (fruit acid) 80%
2. Glycolsäure-Fruchtsäure (Glycolic acid – fruit acid) 75%
značka: neznáma
výrobná dávka/typ: 14640057 a 14640066
krajina pôvodu: Rakúsko
popis: 30 ml a 10 ml, hnedá sklená fľaša s čiernym uzáverom, viď obrázky

Výrobky obsahujú kyselinu mliečnu ( koncentrácia: 62 +/- 3,1%, pH - 0,2 a 57 +/- 2,7 %,
pH – 0,2). Vzhľadom ku koncentrácii kyseliny mliečnej a nízkej hodnote pH, výrobky
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nie sú vhodné pre konečného spotrebiteľa, ani by nemali byť používané profesionálmi.
Vysoké koncentrácie kyseliny mliečnej majú silný dráždivý alebo dokonca leptajúci
účinok. Výrobky nie sú v súlade s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

4. hlásenie č. 1759/ 14
názov: vlhčené utierky – Wet Towel with aloe vera extract
značka: Papilion ®
výrobná dávka/typ: LOT No: 20000 12:21, PR.D: 24/05/2014, EXP.D: 24/05/2014,
výrobok označený kódom EAN: 8692857013153
krajina pôvodu: Turecko
popis: zatvárateľné balenie obsahuje 72 ks utierok, viď obrázok

Na výrobkoch v zozname zložiek je uvedená látka IPBC (Iodopropynyl
butylcarbamate), ktorá nie je povolená do výrobkov pre deti do 3 rokov. Výrobok nie je
v súlade s prílohu č. 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických
výrobkoch) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009
o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

5. hlásenie č. 1789/ 14
názov: krém – Blue Cap CREAMA/CREAM
značka: Catalysis
výrobná dávka/typ: L-2 Mfg.date: 03-14, Exp.date: 03-17
H-14 Mfg.date: 11-13, Exp.date: 11-16
EAN: 8470003209038
krajina pôvodu: Španielsko
popis: 50 g, tuba a kartónová škatuľka, viď obrázok
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Vo výrobku bola zistená prítomnosť kortikosteroidov (Betamethason a Betamethason
dipropionate), čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami
kozmetických výrobkov, 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/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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