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

TASR, SITA
Bratislava, 17. 3. 2011
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 Nemecku, Francúzsku,
Portugalsku a v Holandsku.
Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. 196/ 11
názov: Black Rose Powder Hair Care Black „Kali Mehandi“ – farba na vlasy v prášku
značka: Black Rose
krajina pôvodu: India
výrobná dávka: No: 120, packed September 2009
popis: 5 vrecúšok s potlačou zabalených do škatuľky, viď obrázok
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Vo výrobku bola prekročená povolená koncentrácia p-phenylendiamínu (3%). Táto
látka sa nachádza v prílohe č. 3 (Zoznam látok, ktorých použitie v kozmetických
výrobkoch je obmedzené, položka č. 8a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č.
658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení
neskorších predpisov. Ďalej vo výrobku nie je splnená požiadavka na prítomnosť
oxidačnej látky.

2. hlásenie č. 209/ 11
názov: Aloe Vera Pflege & Fitnessgel – gél na ošetrenie pokožky
značka: Regina
krajina pôvodu: Turecko
dovozca: Reinex GmbH & Co KG, Bladenhorster Str. 114, 44575 Castrop-Rauxel, Germany
výrobná dávka/čiarový kód: 4068400011251, Prod. Datum: 03/09-02, MHD: 09/11
popis: 250 ml gél, biely plastový téglik s viečkom so závitom a zeleným štítkom, viď obrázok

Vo výrobku bol zistený prekročený obsah mikroorganizmov (4,1 – 5,2 x 105 CFU/g).
Podľa návodu na použitie, je to výrobok, ktorý sa nezmýva a mal by sa aplikovať na
pokožku po opaľovaní a na červenú a podráždenú pokožku. Aplikáciou na takúto
pokožku môžu vzniknúť zápaly a infekcie, preto výrobok predstavuje riziko poškodenia
zdravia.

3. hlásenie č. 212/ 11
názov:VIT´ FEE – krém na zosvetlenie pokožky
značka: VIT´FEE
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
výrobná dávka: No CVF D23 NAFDAC 02 5651
popis: 500 ml, biely plastový téglik s ružovým vrchnákom, viď obrázok
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Uvedený výrobok obsahuje hydrochinón (5,8%), čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam
látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1339) nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na
kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Hydrochinón je látka , ktorá sa môže
požívať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.

4. hlásenie č. 213 / 11
názov:VIT´ FEE – lotion na zosvetlenie pokožky
značka: VIT´FEE
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
výrobná dávka: No LVF E25
popis: 500 ml, biela plastová fľaša s ružovým vrchnákom, viď obrázok

Uvedený výrobok obsahuje hydrochinón (5,6%), čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam
látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1339) nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na
kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Hydrochinón je látka , ktorá sa môže
požívať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.
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5. hlásenie č. 222/ 11
názov: Laky na nechty – Esmalte Dote Cremoso, Esmalte Dote Cintilante, Esmalte Dote
Glitter, Esmalte Dote Fortalecedor, Esmalte Dote Incolor, Esmalte Dote
Transparente
značka: Dote
krajina pôvodu: Brazília
výrobná dávka: všetky šarže
popis: 8 ml, laky na nechty rôznych farieb, viď. obrázok

V zozname zložiek je uvedené, že výrobok obsahuje látku dibutylftalát (INCI - Dibutyl
phthalate ), čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami
kozmetických výrobkov, položka č. 675) nariadenia vlády Slovenskej republiky č.
658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení
neskorších predpisov. Dibutylftalát je látka, ktorá môže poškodiť ešte nenarodené dieťa,
má negatívny vplyv na vývoj mužských a ženských orgánov.

6. hlásenie č. 243 / 11
názov: Body lotion – telový lotion
značka: SABON
krajina pôvodu: Izrael
výrobné dávky:
1. lotion – ginger orange, M1039C, exp. 3/13, 200 ml
2. lotion – special edition violet, M10001C, exp. 3/13, 200 ml, EAN: 7290104227004
3. lotion – sweet summer, M10760, exp. 4/13, 200 ml
popis: priehľadná sklená fľaša s hliníkovým vrchnákom, viď obrázok
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Vo výrobkoch bola zistená látka N-nitrosodiethanolamine – NDELA (145 µg/kg, 206
µg/kg a 146 µg/kg), čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť
zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 410) nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky
v znení neskorších predpisov.
Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto
spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich
ďalej nepoužívali.
Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej
komisie - (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).

S pozdravom

MUDr. Gabriel Šimko, MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky - zastupujúci
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