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

TASR, SITA
Bratislava, 17. 1. 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, Česku a
Fínsku.
Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. 1949/ 10
názov: Herbal Naturally Black Henna– farba na vlasy
značka: Herbal
krajina pôvodu: India
výrobná dávka: No GER-10, MFG.DT.:OCT. 2009 EXP DT.:SEP 2012, Art. No RKS05
popis: modro/ zelená kartónová škatuľka s obrázkom ženy, vo vnútri sa nachádzajú vrecká
s práškom olivovej farby, viď obrázok

Vo výrobku bola prekročená povolená koncentrácia p-phenylendiamínu (29,9%). Táto
látka sa nachádza v prílohe č. 3 (Zoznam látok, ktorých použitie v kozmetických
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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.

2. hlásenie č. 1973/ 10
názov: Smilefresh - výrobok na bielenie zubov
značka: Smilefresh
krajina pôvodu: Čína
výrobná dávka: neuvedená
popis: 3 bieliace 4,5 ml striekačky zabalené do bielej kartónovej škatuľky s označením vo
fínskom jazyku, okrem obchodnej značky „Smilefresh“, viď obrázok

Vo výrobku bola prekročená povolená koncentrácia peroxidu vodíka (výrobok obsahuje
karbamid perodid 22%, ktorý uvoľňuje peroxid vodíka, po prepočítaní koncentrácia
peroxidu vodíka je 7,9%). Peroxid vodíka sa nachádza v prílohe č. 3 (Zoznam látok,
ktorých použitie v kozmetických výrobkoch je obmedzené, položka č. 12) nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na
kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

3. hlásenie č. 9/ 11
názov: Lip Gloss Mini – tone 54/pink – lesk na pery mini, odtieň 54/ ružová
značka: BAOLISHI
krajina pôvodu: Čína
výrobná dávka/ popis: na priloženom štítku je uvedené: „LL549, lipstick, Ex.: 2-2012, do
not use for children under 3 years (nepoužívať pre deti mladšie ako 3 roky), made
in China, na presvitnom štítku je uvedené: BAOLISHI, LIP GLOSSW, Liquid
Diamonds, Mini, 54
popis: lesk na pery so zlatým vrchnákom, penový aplikátor, viď. obrázok
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Vo výrobku sa nachádza kadmium (9,92 mg/kg). Táto látka sa nachádza v prílohe č. 2
(Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 68)
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

4. hlásenie č. 12/ 11
názov: Lip Gloss - lesk na pery
značka: Sophia
krajina pôvodu: neznáma
výrobná dávka: neznáma
popis: ružový lesk na pery v priehľadnej plastovej tube so strieborným vrchnákom, v ktorom
sa nachádza aplikátor, na výrobku je nápis „Sophia“, viď obrázok

Výrobok obsahuje soli bária (3600 mg/kg), ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 (Zoznam
látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 68) nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na
kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov. Takéto množstvo látky nie je
povolené vo výrobkoch , ktoré prichádzajú do styku so sliznicou ústnej dutiny.
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5. hlásenie č. 13/ 11
názov: Očný krém – Premier by dead Sea Premier
značka: Premier
krajina pôvodu: Izrael
výrobná dávka: A12E podľa faktúry
popis: 35 ml očný krém v sklenom tégliku so zlatým vrchnákom, zabalený v kartónovej
škatuľke s popisom „all skin types“, „hypoalergenic“ a „SPF 17“, viď obrázok.

Vo výrobku bolo prekročené povolené množstvo mikroorganizmov (napr. Enterobacter
gergoviae). Tieto mikroorganizmy môžu spôsobiť infekciu poškodenej pokožky.

6. hlásenie č. 21/ 11
názov: Afrin´s Supreme Red Henna – farba na vlasy
značka: Afrin´s
krajina pôvodu: India
výrobná dávka: EXP DT.: Sep 2012, GER-10, MFG.DT.: Oct. 2009
popis: modro/ zelená kartónová škatuľka s obrázkom ženy, vo vnútri sa nachádzajú vrecká
s práškom, viď obrázok

Vo výrobku sa nachádza látka 2-nitro –p-phenylenendiamine (1,9 %). Táto látka sa
nachádza v prílohe č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických
výrobkov, položka č. 1319 – látku je povolené používať vo výrobkoch na farbenie
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vlasov) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.

7. hlásenie č. 39/ 11
názov: Vicco Vajra (Herbal Tooth Powder) – prášok na zuby
značka: Vicco Vajra
krajina pôvodu: India
výrobná dávka: 90 304430, best-before date 02.12
popis: 200g tuba žltej farby s červenou potlačou, vrchnák žltej farby, pod ktorých sa
nachádza ešte hliníková fólia. Jemne zrnitý červeno-hnedý prášok so svetlými zložkami,
pravdepodobne rastlinného pôvodu. Silne štipľavá vôňa po esenciálnych olejoch, viď obrázok

Vo výrobku bolo prekročené povolené množstvo mikroorganizmov (5,4 x 105 KTJ/g).

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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