ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava
TASR, SITA
Bratislava, 12. 6. 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 v Litve a v Českej
republike.
Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. 731/ 14
názov: Natural hair dye – farba na vlasy
značka: ArtKolor
výrobná dávka/typ: (expiry date) lot No. 01 01 15, čiarový kód: 460212100382
krajina pôvodu: Ruská federácia
popis: Henna farba balená v 25 mg plastových vreckách, na prednej strane vrecka je obrázok
ženy s blond vlasmi a na zadnej strane popis výrobku, viď obrázok

Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre celkový počet mikroorganizmov
(1,3 +/- 0,2 g/ml x 105 a 1,2 +/- 0,2 g/ml x 105). Pri použití výrobku môžu vzniknúť
infekcie.
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2. hlásenie č. 831/ 14
názov: Children`s make-up set – kozmetická súprava pre deti
značka: neznáma
výrobná dávka/typ: NO. 1157 A, Item No: 4975000, B:60, EAN: 8713149750003
krajina pôvodu: Čína
popis: kozmetická súprava pre dievčatá má tvar cukríka a skladá sa z 3 častí. Súprava
obsahuje: červeň na líca, očné tiene, lesk na pery, rúže, lak na nechty a iné, viď
obrázok

Žltá farba očných tieňov obsahuje 220 mg.kg-1 olova a 1,95 mg.kg-1 niklu.
Prítomnosť olova vo výrobku je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam zakázaných látok
v kozmetických výrobkoch, položka č. 289) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Olovo je
látka s predpokladanými karcinogénnymi účinkami na človeka, negatívne ovplyvňuje
najmä tráviaci trakt, krvný obeh, srdcovo-cievny systém, CNS, obličky, imunitný
systém, reprodukciu a dýchanie.
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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