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Vec
Nebezpečné kozmetické výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskytnebezpečných
kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásilido systémuSafety GateRAPEX (systém
EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolné
orgány v Taliansku a v Nemecku.Ide o nasledujúce výrobky:
1.hlásenie č. A12/00856/22
názov: CaroWhite–výrobok na zosvetlenie pokožky
značka:DreamCosmetics
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 6181100530056
6181100530018
6181100530001
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
výrobca:DreamCosmetics
BP457,23
ABIDJAN, Pobrežie Slonoviny
výrobok ponúkaný cez internet:neuvedené
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popis: výrobok na zosvetlenie pokožky s objemom 200 ml, 300 ml a 500 ml, biela fľaša
s oranžovým označením a oranžovým uzáverom, viď obrázky

Výrobok má zozname zložiek uvedenú zakázanú látku - hydroquinone, čo je v rozpore s
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.
Hydrochinón sa nesmie používať v nezmývateľných výrobkoch. Výrobok môže spôsobiť
podráždenie kože a dermatitídu.
2.hlásenie č. A12/00860/22
názov: LiftactivSpecialistPeptide-C Anti-Aging-Ampullen– výrobok na pleť vo forme ampúl
značka:Vichy
typ výrobku/číslo výrobku: MB167200, MB180500, MB223800
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 30162990
3337875670630
3433425339887
301578800
krajina pôvodu: Francúzsko
výrobca: VICHY CAI/CAF 03 VichyFrance
TSA 75000
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93584 ST OUE, Francúzsko
výrobok ponúkaný cez internet:https://www.vichy.de
popis:1,8 ml, tonizujúci a hydratačný koncentrát určený na pleť, ktorý sa nachádza v sterilnej
jednorazovej sklenenej ampulke z hnedého skla. Výrobok je zabalený v kartónovom obale
s červeným okrajom, na prednej strane obalu je

pod slovom „VICHY“zobrazené veľké

červené písmeno„V“, v ktorom sa nachádza 1, 10 alebo 30 ampuliek, viď obrázky.
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LIFTACTIV

SpecialistPeptide-C,

ktorý

je

balený

v sterilnýchsklenených ampulkách bolo zistené, že postupom času a v závislosti od
podmienok skladovania a prepravy sa tlak vyvíjaný výrobkom môže zvýšiť a sklo sa môže
oslabiť. Sklenená ampulka môže pri otváraní prasknúť a spôsobiť poranenie používateľa. Z
tohto dôvodu nie je možné zaručiť bezpečné otváranie ampuliek, čo je v rozpore s čl. 3
(Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických
výrobkoch.
Spoločnosť L O
̍ réal, ktorá vyrába a predáva výrobky pod značkou VICHY, po posúdení
bezpečnosti prijala dobrovoľné opatrenia na zastavenie predaja, stiahnutie výrobkov
z trhu, spätné prevzatie výrobkov od koncových používateľov. Zároveň boli distribútori
požiadaní, aby informovali svojich spotrebiteľov prostredníctvom zverejnenia oznámenia
o stiahnutí výrobkov z predaja v predajniach a na internetových stránkach.
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Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike. Databáza výrobkov
hlásených do systému Safety 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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