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

TASR, SITA
Bratislava, 17. 2. 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 vo Francúzsku, Fínsku a na
Malte.
Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. 220/ 14
názov: „Magnetic nail gel“ – gél na nechty
značka: IVIN COSMETICS
výrobná dávka/typ: Metal Red: REF.IV – 138M, Lot: 565 103 02 (supp. lot number – Femi
Nails Cosmetics)
krajina pôvodu: Nemecko
popis: 15 g, biely plastový téglik s bielym uzáverom s dvomi striebornými pásikmi, viď
obrázok

Vo výrobku bola zistená prítomnosť antimónu (99 mg.kg-1), čo je v rozpore s prílohu č. 2
(Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 40) nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení
neskorších predpisov.
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2. hlásenie č. 221/ 14
názov: „TWO STEP SOAK OFF GEL“ – gél na nechty
značka: GEL II MANICURE
výrobná dávka/typ: REF G008
krajina pôvodu: USA
popis: 14 ml, gél v čiernej fľaške so sivým vrchnákom, všetko je zabalené v kartónovej
škatuľke čiernej a fialovej farby, viď obrázok

Vo výrobku bola zistená prítomnosť antimónu, čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam
zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 40) nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších
predpisov. Ďalej bolo zistené, že výrobok nie je označený v súlade s platnou legislatívou.

3. hlásenie č. 244/ 14
názov: farba na vlasy „1) Strawberry Blonde a 2) Nut Brown“
značka: SANTE
výrobná dávka/typ: 1) 12100160 a 2) 13020363
krajina pôvodu: Nemecko
popis: viď obrázky
1) 100 % prírodná farba na vlasy (prášok) zabalená v kartónovej škatuľke žltej a bielej farby,
batch: 12100160,
2) 100 % % prírodná farba na vlasy (prášok) zabalená v kartónovej škatuľke hnedej a bielej
farby, batch: 13020363,
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Vo výrobkoch bola zistená prítomnosť mezofilných aeróbnych mikroorganizmov, ktoré
môžu znehodnotiť kvalitu výrobkov. Ďalej vo farbe „Nut Brown“ bola zistená
prítomnosť mikroorganizmov Enterobacter cloacae, ktoré môžu spôsobiť infekcie
poškodenej pokožky.

4. hlásenie č. 266/ 14
názov: „Sivoclair Crème éclaircissante“ – výrobok na zosvetlenie pokožky
značka: Sivop
výrobná dávka/typ: lot 4910
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
popis: plastový téglik, viď obrázok

Výrobok obsahuje hydrochinón. Použitie hydrochinónu v kozmetických výrobkoch na
bielenie pokožky je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických
výrobkoch, položka č. 1339) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

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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