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                                            TASR, SITA 
         
 

Vaša značka/zo dňa Naša značka   Vybavuje  Bratislava  
   ÚVZSR/OHVBPKV/3965 - 3/Ing. Katušinová               18.05.2022 
17147/2022/Ka       
 

Vec 

Nebezpečné kozmetické výrobky 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskytnebezpečných 

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

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

kontrolné orgány v Nemecku a vo Švédsku.Ide o nasledujúce výrobky: 

 
1.hlásenie č. A11/00064/22 

názov: Baby PflegeölParfümfreiCalendula / Baby Oil frangrancefree–olej na starostlivosť o 

pokožku 

značka:Weleda 

typ výrobku/číslo výrobku: Artikel-Nr. 7528/25173600/1; PZN 044170 27 (D) 

výrobná dávka: H1201, H1207, H1213, H1214, J0101, J0202 (kompletná dodávka šarží H1201 

a J0202 do Talianska) 

čiarový kód: 4 001638 096560 

krajina pôvodu: Švajčiarsko 

výrobca:Weleda AG, Dychweg 14, 4144 Arlesheim, Švajčiarsko 

výrobok ponúkaný cez internet:neuvedené 
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popis:detskýošetrujúci olej s nechtíkom, 200 ml biela plastová fľaša s oranžovým uzáverom 

a oranžovou etiketou s červeným písmom na prednej a zadnej strane obalu výrobku, viď 

obrázky.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyššie uvedený výrobok môže obsahovať zvyškové, kondenzujúce kvapky vody, ktoré sa 

mohli dostať počas plnenia výrobku do fliaš. To by mohlo viesť k rastu mikroorganizmov 

a predstavovať riziko kožných infekcií, najmä u osôb s oslabeným imunitným systémom, u 

dojčiat a malých detí. Výrobok nie je bezpečný, čo je v rozpore s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. 

 

2.hlásenie č. A12/00710/22 

názov: Mr. Burton'sBeard Oil Pure– olej na fúzy 

značka:Mr.Burton's 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 310122 

čiarový kód: X000DRK54J 

krajina pôvodu: Nemecko 



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 

výrobca:Mr. Burton's -MelanieWerner, Niedernhagen 33, 31702 Lüdersfeld, Nemecko 

výrobok ponúkaný cez internet:Amazon, https://bartoel.de/collections/all 

popis:číra olejová tekutina určená bradu a fúzy, fľaša z tmavého skla s uzáverom pumpy 

a čiernobielou etiketou, výrobok je zabalený v čiernej kartónovej škatuľke, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýzou bolo zistené, že vo výrobku sa nachádzajú vonné látkylimonene (0,019 hmot. %), 

citral (0,0027 hmot. %), cinnamal (0,0042 hmot. %) a benzylbenzoate (0,0035 hmot. %), 

ktoré si vyžadujú, aby ich prítomnosť bola vyznačená na obale. Prítomnosť vonných 

a aromatických zložiek musí byť uvedená v zozname zložiek, ak ich koncentrácia prekročí 

0,001 % v nezmývateľných výrobkoch. Neuvedenie vonných látok v zozname zložiek na 

obale výrobku je v rozpore s  nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 

o kozmetických výrobkoch.Táto informácia pomáha spotrebiteľom chrániť sa pred 

použitím výrobkov, ktoré obsahujú špecifické látky, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie. 

 

3.hlásenie č. A12/00730/22 

názov: Laser WhitePerfumeWhiteningLotionWhiteningcomplexAll skintypes Diana– telové 

mlieko na bielenie pokožky 

značka:Laser white 

typ výrobku/číslo výrobku: Diana LAS008 
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výrobná dávka: Lot 01, MFD. 08/2019 Exp. 08/2023 

čiarový kód: 8857101158749 

krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty 

výrobca:ShinyFace General Trading LLC, Box 41552 Dubai, Spojené arabské emiráty 

výrobok ponúkaný cez internet:neuvedené 

popis:300 ml biela plastová fľaša so strieborným uzáverom, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok na bielenie pokožky má v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku 2-

Chloroacetamide, čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1223/2009 o kozmetických výrobkoch. 

 

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/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm). 

 

S pozdravom 
 
      PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH 
          hlavný hygienik Slovenskej republiky 
 
 
 
 
 


