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Vec
Nebezpečné kozmetické výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskytnebezpečných
kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásilido systémuSafety Gate/RAPEX
(systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch)
kontrolné orgány v Litve, v Rakúsku a v Českej republike.Ide o nasledujúce výrobky:
1.hlásenie č. A12/01124/22
názov: OlaplexHairPerfector No. 3 -výrobok na ošetrenie poškodených vlasov
značka:Olaplex
typ výrobku/číslo výrobku: No. 3
výrobná dávka: 0A2723-20038A19
čiarový kód: 89636400235
krajina pôvodu: Spojené štáty americké
výrobca:Distributed by Olaplex, LLC
CA93108 Santa Barbara, California, Spojené štáty americké
výrobok ponúkaný cez internet:www.pigu.lt
popis:100 ml, výrobok na ošetrenie poškodených vlasov, ktorý je zabalený v bielej plastovej
fľaške s vyklápacím uzáverom,viď obrázky
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Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenylmethylpropional.
Vyššie

uvedený

výrobok

má

v zozname

zložiek

uvedenú

zakázanú

látku

-

Butylphenylmethylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.
2.hlásenie INFO/00114/22
názov: ALOE HeatLotion- masážne mlieko
značka:Forever
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 060421
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: Spojené štáty americké
výrobca: Aloe Vera of America, Inc.
East McCormickParkway 7501
AZ85258 Scottsdale, Spojené štáty americké
výrobok ponúkaný cez internet:neuvedené
popis:masážne mlieko s obsahom aloe vera,biela plastová tuba, viď obrázok
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Vo

vyššie

uvedenom

výrobku

bola

zistená

prekročená

koncentrácia

látky

-

salicylicacidmethyl ester (9,48 +/
+/- 1,42 %), čo je v rozpore s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Kyselina salicylová
aplikovaná na pokožku, môže spôsobiť chemické popáleniny.
3.hlásenie č. A12/01164/22
názov: BLEU FIZZ POUR HOMME Shirley May DELUXE - toaletná voda
značka: neuvedené
typ výrobku/číslo výrobku:Ref:
Ref: 851
výrobná dávka: P. 04/2020, E. 04/2025.
SMO76622D
čiarový kód: 6295124023538
krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty
výrobca: S.A.P. Industries LLC,
P.O.BOX.165
Spojené arabské emiráty
výrobok
ýrobok ponúkaný cez internet:
internet:neuvedené
popis:100 ml, toaletná voda pre mužov v tmavej sklenenej fľaši so strieborným uzáverom,
viď obrázky
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Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenylmethylpropional.
4.hlásenie č. A12/01169/22
názov: PREDATOR PARIS FOR MEN - toaletná voda
značka: Parfumy Stic
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 9J76
čiarový kód: 377003057031
krajina pôvodu: Francúzsko
výrobca: neuvedené
výrobok ponúkaný cez internet:neuvedené
popis:100 ml, toaletná voda pre mužov v sklenenej fľaške s bielymi pruhmi a strieborným
uzáverom, ktorá jezabalená v kartónovej krabičke. Na výrobku je uvedené „NATURALSPRAY
VAPORISATEUR“, „EDT PRÍRODNÝ SPRAY, PARFUMYSTIK“, Made in France a „Boulevard de la
REPUBLIQUE ANNEZIN FRANCE“,viď obrázky
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Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenylmethylpropional.
5.hlásenie A12/01170/22
názov: LOVE STAR POUR FEMME/Shirley May DELUXE - toaletná voda
značka:Shirley May DELUXE
typ výrobku/číslo výrobku: 882
2807040050202807
výrobná dávka: Best before04/2025
SMO76380D
čiarový kód: 6295124029318
krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty
výrobca: S.A.P. Industries LLC, www.shirleymay.com
P.O.BOX. 1615, Spojené arabské emiráty
výrobok ponúkaný cez internet:neuvedené
popis:toaletná voda pre ženy v červenej sklenenej fľaške so strieborným uzáverom, výrobok
je zabalený v kartónovej krabičke, viď obrázok
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Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenylmethylpropional.
Vyššie

uvedené

výrobky

majú

v zozname zložiek

uvedenú

zakázanú

látku

-

Butylphenylmethylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike. Databáza výrobkov
hlásených do systémuSafety Gate/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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