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Vec 

Nebezpečné kozmetické výrobky 

 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných 

kozmetických výrobkoch v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX 

(systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) 

kontrolné orgány v Rakúsku, Spojenom kráľovstve a vo Švédsku.Ide o nasledujúce výrobky: 

 

1. hlásenie č. A12/01562/22 

názov: MGA LOL SURPRISE! 18 PiecesNail Set - detská súprava lakov na nechty 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: LL0107GB 

výrobná dávka: BY220405 

čiarový kód: 719565460692 

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené 

popis:detská súprava, ktorá obsahuje 15 kusov lakov na nechty rôznych farieb v sklenených 

fľaštičkách splastovým vrchnákom, viď obrázky 
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Analýzou bolo zistené, ževyššie uvedené laky na nechty obsahujú látku 

Methylisothiazolinone, ktorá nie je uvedená v zozname zložiek. Neuvedenie tejto látky je 

v rozpore s  nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Látka 

Methylisothiazolinoneje povolená len do zmývateľných výrobkov. Výrobok môže spôsobiť 

alergické reakcie u citlivých osôb. 

Kontrolný orgán so sídlom v Rakúsku doplnil informácie k hláseniu: 

Spoločnosť TJX OestereichLtd&Co KG (TK Maxx) MariahilferStraβe 77-79, AT – 1070 so 

sídlom v Rakúsku, ktorá je distribútorom uvedeného výrobku, prijala dobrovoľné 

opatrenia - stiahnutie výrobkov z trhu, spätné prevzatie výrobkov od spotrebiteľov a 

zároveň informovala spotrebiteľov prostredníctvom internetovej stránky www.tkmaxx.at 

zverejnením oznamu o stiahnutí uvedeného výrobku. 

 

2. hlásenie č. A12/01569/22 

názov: EcoWhiteCartonShavingKit GQGEN10059 - súprava na holenie 

značka:BunzlRafferty 

typ výrobku/číslo výrobku: GQGEN10059 

výrobná dávka: 21-2709 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika 

výrobca:YangZhouOlandeCosmeticCompanyLtd 
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Number 18 Xinrong Road, Hanji Town 

YangZhou City, Čínska ľudová republika 

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené 

popis: súprava na holenie obsahuje 10 ml krém v bielej tube a dvojčepeľový plastový holiaci 

strojček. Súprava na holenie je zabalená v bielej kartónovej škatuľke o rozmere: 50x120x25 

mm,  viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok je kontaminovaný baktériami druhu Burkholderia, čo predstavuje mikrobiologické 

riziko. Prítomnosť baktérieBurkholderia môže spôsobiť infekcie, ako je pneumónia, 

infekcie rán a sepsu, najmä u ľudí s oslabenou imunitou a ľudí s cystickou fibrózou. 

Výrobok nie je v súlade s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. 

 

3. hlásenie č. A12/01579/22 

názov: Powdermusk- parfumovaná voda 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: eBay 

popis: parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázky 
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Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka -  Butylphenylmethylpropional. 

 

4. hlásenie č. A12/01580/22 

názov: Vanillamuskperfume- parfum 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: perfumearabia.com 

popis: parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky 

 

 

 

 

 

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka -  Butylphenylmethylpropional. 
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5. hlásenie č. A12/01582/22 

názov: Goldpatchouliwoods- parfumovaná voda 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázky 

 

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka -  Butylphenylmethylpropional. 

 

6. hlásenie č. A12/01583/22 

názov: ABAQ pomegranatemusk- parfumovaná voda 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: eBay 

popis: parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázky 
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Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka -  Butylphenylmethylpropional. 

 

Vo vyššie uvedených výrobkoch je v zozname zložiek uvedená zakázaná látka -  

Butylphenylmethylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s  

nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Látka 

Butylphenylmethylpropional môže poškodiť reprodukčný systém a spôsobiť senzibilizáciu 

pokožky. 

 

7. hlásenie č. A12/01584/22 

názov: LusciousIntense- parfumovaná voda 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázky 
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Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádzajú látky -  Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 

carboxaldehyde a Butylphenylmethylpropional. 

 

8. hlásenie č. A12/01585/22 

názov: Attarmubakhar- parfum 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: R3018175 

čiarový kód: 614514520581 

krajina pôvodu: Saudská Arábia 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: facebook 

popis: parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky 
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Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádzajú látky -  Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 

carboxaldehyde a Butylphenylmethylpropional. 

 

9. hlásenie č. A12/01587/22 

názov: Bijou - parfum 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: www.beautybox.pk 

popis: parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky 

 

 

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádzajú látky -  Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 

carboxaldehyde a Butylphenylmethylpropional. 

 

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedené zakázané látky –Hydroxyisohexyl 

3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC, Lyral) aButylphenylmethylpropional (2-(4-tert-

butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s  nariadením EP a Rady č. 1223/2009 

o kozmetických výrobkoch. Látka Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehydeje kožný 

senzibilizátor, ktorá môže vyvolať alergické reakcie alebo kontaktnú dermatitídu.Látka 
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Butylphenylmethylpropional môže poškodiť reprodukčný systém a spôsobiť senzibilizáciu 

pokožky. 

 

10. hlásenie č. A12/01588/22 

názov: Ouddinar- parfumovaná voda 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: Amazon 

popis: parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázky 

 

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka -  Butylphenylmethylpropional. 

 

11. hlásenie č. A12/01589/22 

názov: Romance formen- parfumovaná voda 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty 

výrobca: neuvedené 



IČO: 00607 223   Tel.: 00421 2 49 28 4245  e-mail: andrea.katusinova@uvzsr.sk 
DIČ: 2020878090   Fax: 00421 2 44 37 26 41  internet: www.uvzsr.sk 
 
 

výrobok ponúkaný cez internet: Amazon 

popis: parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázky 

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka -  Butylphenylmethylpropional. 

 

12. hlásenie č. A12/01590/22 

názov: Musksweet parfum special- parfumovaná voda 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázky 

 

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka -  Butylphenylmethylpropional. 
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13. hlásenie č. A12/01617/22 

názov: Bahrainpearl- parfum 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 62811100922 

krajina pôvodu: Saudská Arábia 

výrobca: Al RehabPerfumes Al Manama, Exhibitionstreet 108, Manama, Bahrain 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: parfum  zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka -  Butylphenylmethylpropional. 

 

Vo vyššie uvedených výrobkoch je v zozname zložiek uvedená zakázaná látka -  

Butylphenylmethylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s  

nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.Látka 

Butylphenylmethylpropional môže poškodiť reprodukčný systém a spôsobiť senzibilizáciu 

pokožky. 

 

14. hlásenie č. A12/01627/22 

názov: Blue lady - parfumovaná voda 

značka:Rasasi 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 
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výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty 

výrobca:RasasiPerfumes Industry LLC, JebelAliFreeZone, Dubai, Spojené arabské emiráty 

výrobok ponúkaný cez internet: Amazon 

popis:parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa zoznamu zložiek uvedený výrobok obsahuje zakázanú látku – Hydroxyisohexyl 3-

cyclohexene carboxaldehyde (HICC, Lyral), čo je v rozpore s  nariadením EP a Rady č. 

1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Látka Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 

carboxaldehyde je kožný senzibilizátor, ktorá môže vyvolať alergické reakcie alebo 

kontaktnú dermatitídu. 

 

 

Je možné, že uvedené výrobky sa nachádzajú aj v Slovenskej republike.Databáza výrobkov 

hlásených do systému Safety Gate/RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej 

komisie. 

 
 
 
 


