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Vaša značka/zo dňa Naša značka    Vybavuje  Bratislava  
   OHVBPKV/9036-2/50186/2021/Ka Ing. Katušinová 12.11.2021 
 

Vec 

Nebezpečné kozmetické výrobky 

 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt 

nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX 

(rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán  vo Francúzsku. Ide 

o nasledujúci výrobok: 

 

1.hlásenie č.A12/01552/21 

názov: Glycérineéclaircissanteauxextraitsnaturels de plantes – sanshydroquine- výrobok na 

zosvetlenie pokožky 

značka: NUTRICLAIR 

typ výrobku/číslo výrobku: 250 ml 

výrobná dávka: 1121 

čiarový kód: 5425024360018 

krajina pôvodu: Belgicko 

výrobca: COSMEBEL 

AvBempt 16 

1190 BRUXELLES, Belgium 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: výrobok na zosvetlenie pokožky v 250 ml  fľaši s modrým vrchnákom, viď obrázky 
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Vo vyššie uvedenom výrob

cyclohexene carboxaldehyde, čo je v

v kozmetických výrobkoch, položka č. 1380) 

(ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v

látka je kožný senzibilizátor, ktorá môže vyvolať alergické reakcie alebo

dermatitídu. 

 

Je možné, že uvedené výrobky s

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 
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o vyššie uvedenom výrobku je v zozname zložiek uvedená látkahydroxyisohexyl 3

cyclohexene carboxaldehyde, čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok 

kozmetických výrobkoch, položka č. 1380) nariadenia Európskeho parlamentu a

kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Vyššie uvedená 

látka je kožný senzibilizátor, ktorá môže vyvolať alergické reakcie alebo

Je možné, že uvedené výrobky sa nachádzajú aj v Slovenskej republike.Databáza výrobkov 

hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie 

ers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm

  PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
  hlavný hygienik Slovenskej republiky 

mail:andrea.katusinova@uvzsr.sk 
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hydroxyisohexyl 3-

prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

znení neskorších predpisov. Vyššie uvedená 

látka je kožný senzibilizátor, ktorá môže vyvolať alergické reakcie alebo kontaktnú 

Slovenskej republike.Databáza výrobkov 

hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie 

ers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm). 

. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH 
hlavný hygienik Slovenskej republiky  


