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Vec
Nebezpečné kozmetické výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskytnebezpečných
kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásilido systémuSafety Gate/RAPEX
(systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch)
kontrolné orgány v Litve, v Rakúsku, vo Švédsku, v Nemecku, v Taliansku a v Belgicku.Ide
o nasledujúce výrobky:
1.hlásenie č. A12/00991/22
názov:

Drkinamasisveidokremassunatraliomisišrgomisvisiemsodostipamssuproteinais-

krém na tvár
značka:Margarita
typ výrobku/číslo výrobku: 50 ml, najlepšie spotrebovať do: 09 2023A08
výrobná dávka: 09 2023A08
čiarový kód: 4770001336533
krajina pôvodu: Litva
výrobca: UAB „BIOK laboatorija“
Ukmergs g. 451, Klevinsvs., Avižienisen.
Vilniaus r.sav., Litva
výrobok ponúkaný cez internet:www.margarita.eu
IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4245
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail:andrea.katusinova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

popis:50 ml, hydratačný krém na tvár s prírodnou srvátkou a proteínmi pre všetky typy pleti,
výrobok je zabalený v bielo-zelenej kartónovej škatuľke s informáciami v litovčine, angličtine,
lotyštine, estónčine a v ruštine, viď obrázky

Na

obale

výrobku

je

v zozname

zložiek

uvedená

zakázaná

látka

-

ButylphenylMethylpropional.
2.hlásenie č. A12/00992/22
názov: Veidokremassukolagenuiraugaliniualiejumibrandžiaiodai- krém na tvár
značka:Margarita
typ výrobku/číslo výrobku: najlepšie spotrebovať do: 09 2023
výrobná dávka: 09 2023A15
čiarový kód: 4770001336540
krajina pôvodu: Litva
výrobca: UAB „BIOK laboatorija“
Ukmergs g. 451, Klevinsvs., Avižienisen.
Vilniaus r.sav., Litva
výrobok ponúkaný cez internet:www.margarita.eu
popis: 50 ml, krém na tvár s kolagénom a rastlinným olejom pre zrelú pleť,výrobok je
zabalený v bielo-zelenej kartónovej škatuľke s informáciami v litovčine, angličtine, lotyštine,
estónčine a v ruštine, viď obrázky

IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4245
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail:andrea.katusinova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

Na

obale

výrobku

je

v zozname

zložiek

uvedená

zakázaná

látka

-

ButylphenylMethylpropional.
3.hlásenie č. A12/00993/22
názov: Maitinamasisveidokremassubiivaškuiraugaliniualiejumivisiems- krém na tvár
značka:Margarita
typ výrobku/číslo výrobku: 50 ml, najlepšie spotrebovať do: 10 2023A12
výrobná dávka: 10 2023A12
čiarový kód: 4770001336526
krajina pôvodu: Litva
výrobca: UAB „BIOK laboatorija“
Ukmergs g. 451, Klevinsvs., Avižienisen.
Vilniaus r.sav., Litva
výrobok ponúkaný cez internet:www.margarita.eu
popis: 50 ml, výživný krém na tvár s včelím voskom a rastlinným olejom, výrobok je zabalený
v bielo-zelenej kartónovej škatuľke, viď obrázky

IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4245
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail:andrea.katusinova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

Na

obale výrobku je v zozname zložiek uvedená zakázaná látka - ButylphenylMethylpropional.
Vyššie uvedené výrobky majú

v zozname zložiek uvedenú

zakázanú látku –

ButylphenylMethylpropional (2-(4-tert-Butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.
4.hlásenie č. A12/00999/22
názov: ShivanyaBeautyCream- krém
značka:Shivanya
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: September 2023
čiarový kód: 6000980911049
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca: AQSA Cosmetics, Kirachi , Pakistan
výrobok ponúkaný cez internet:neuvedené
popis: výrobok na ošetrenie akné, jazvičiek a tmavých škvŕn, okrúhla plastová nádoba
zabalená

v kartónovom

obale,

obrázok

IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4245
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail:andrea.katusinova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

viď

Vo výrobku bola zistená prítomnosť ortuti v množstve (13 500 +/- 2700 mg/kg), čo je
v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických
výrobkoch.
Ortuť sa hromadí v tele a môže spôsobiť poškodenie obličiek, mozgu, nervového systému,
môže mať vplyv aj na reprodukciu.
5.hlásenie INFO/00105/22
názov: Jabushe ORIGINALCream
Cream- krém na tvár
značka:Jabushe
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobné dávky: 2140 2
2140 21
2140 22
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu:Švédsko
výrobca:MedicaNatumin AB
ÖstraStorgatan 20
553 21 Jönköping, Švédsko
výrobok
ýrobok ponúkaný cez internet:
internet:https://jabushe.com/en/
popis: 50 ml, pleťový krém proti starnutiu pokožky zabalený v bielej kartónovej škatuľke,
škatuľke viď
obrázok

IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4245
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail:andrea.katusinova
mail:andrea.katusinova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

Vyššie uvedený výrobok s výrobnou dávkou 2140 21 môže byť mikrobiologicky
kontaminovaný baktériami Pseudomonasaeruginosa, čo predstavuje riziko infekcie pre
používateľov. Výrobok nie je bezpečný, čo je v rozpore s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.
6. hlásenie INFO/00109/22
názov: Herbalcolorblack- farba na vlasy vo forme prášku
značka: Neha Herbals
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: NHBL.65
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: India
výrobca:VedikaHerbals, 206 Khasra, Raipur, Bhagwanpur, India
výrobok ponúkaný cez internet: Cosmetic Welt.com
popis: farba na vlasy vo formehnedého prášku, ktorý sa nachádza v čiernom plastovom
vrecku, viď obrázok

IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4245
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail:andrea.katusinova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

Vyššie uvedený výrobok obsahuje látku p-phenylenediamine (PPD - 1, 6 %) a nedostatočné
množstvo oxidačného činidla na zabezpečenie úplnej reakcie látok a pripravovanej zmesi.
PPD je silný kožný senzibilizátor.
Výrobok nie je bezpečný, čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.
7.hlásenie č. A12/01028/22
názov: WhiteSecret- krém na tvár
značka:Rodis
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 6028050090233
krajina pôvodu: Togo
výrobca:Rodis, 03 B.P. 31118 Lomé, Togo
výrobok ponúkaný cez internet:neuvedené
popis: výrobok na zosvetlenie pokožky v 300 a 500 ml fľašiach a 150 g mydlo zabalené v
bielej kartónovej škatuľke, viď obrázky

IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4245
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail:andrea.katusinova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - hydroquinone.
8.hlásenie č. A12/01031/22
názov: Carotone- výrobok na zosvetlenie pokožky
značka:NouvelieParfumerieGandour
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: neuvedené
čiarové kódy: 6 182000 1004 55
6 182000 109939
6 182000 104309
6 182000 100462
6 82000 100493
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
výrobca: N.P. Gandour
01 BP 4387 Abidjan, Pobrežie Slonoviny
výrobok ponúkaný cez internet:www.margarita.eu
IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4245
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail:andrea.katusinova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

popis: výrobky na zosvetlenie pokožky s objemom 330 ml, 215 ml, 350 ml, 60 ml, 30 ml
a mydlo o hmotnosti 190 g, viď obrázky

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobkoch nachádza látka - hydroquinone.
9.hlásenie č. A12/01041/22
názov: CaroWhite- výrobok na zosvetlenie pokožky, mydlo
značka:DreamCosmetics
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: neuvedené
čiarové kódy: 6 181100 531008
6 181100 530070
6 18100 530094
6 181100 530063
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
výrobca:DreamCosmetics, BP4757, 23 ABIDJAN, Pobrežie Slonoviny
výrobok ponúkaný cez internet:neuvedené

IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4245
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail:andrea.katusinova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

popis: výrobky na zosvetlenie pokožky v balení 30 ml, 50 ml a 120 ml fľašiach a 180 g mydlo,
viď obrázky

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobkoch
nachádza látka - hydroquinone.
Vyššie uvedené výrobky na zosvetlenie pokožky obsahujúzakázanú látku hydroquinone
(1,4-dihydroxybenzene), čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Hydrochinón je látka, ktorá je určená len na
profesionálne použitie iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobky môžu spôsobiť kožné
alergie.

10.hlásenie č. A11/00088/22
IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4245
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail:andrea.katusinova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

názov: Sun milkKids SPF 50+ - výrobok na ochranu pred slnečným žiarením
značka:BIOSOLIS
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: format: 22XXX/X
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu: Belgicko
výrobca:Provera SA, Avenue Thomas Edison 80, 1402 Thisnes, Belgicko
výrobok ponúkaný cez internet:neuvedené
popis: 100 ml, oranžovo-biela tuba zabalená v oranžovo-bielej kartónovej škatuľke, viď
obrázok

11.hlásenie č. A11/00089/22
názov: Sun spray SPF 30 - výrobok na ochranu pred slnečným žiarením
značka:BIOSOLIS
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: format: 22XXX/X
čiarový kód: 5425001843572
krajina pôvodu: Belgicko
výrobca:Provera SA, Avenue Thomas Edison 80, 1402 Thisnes, Belgicko
výrobok ponúkaný cez internet:neuvedené
popis: výrobok na ochranu pred slnečným žiarením zabalený v oranžovo-bielej kartónovej
škatuľke, viď obrázok
IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4245
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail:andrea.katusinova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

12.hlásenie č. A11/00090/22
názov: Sun milk SPF 30 - výrobok na ochranu pred slnečným žiarením
značka:BIOSOLIS
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: format: 22XXX/X
čiarový kód: 5425001841851
krajina pôvodu: Belgicko
výrobca:Provera
Provera SA, Avenue Thomas Edison 80, 1402 Thisnes, Belgicko
výrobok
ýrobok ponúkaný cez internet:
internet:neuvedené
popis: oranžovo-biela
la tuba zabalená v oranžovo-bielej
bielej škatuľke, viď obrázok

Skúškou na stanovenie slnečného ochranného faktora (SPF) bolo zistené, že vyššie
uvedené výrobky neposkytujú
skytujú deklarovanú ochranu. V dôsledku toho, nemusí byť
IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4245
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail:andrea.katusinova
mail:andrea.katusinova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

používateľ dostatočne chránený pred UV žiarením, čím sa zvyšuje riziko spálenia alebo
rakoviny kože. Výrobky nie sú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1223/2009 o kozmetických výrobkoch a s odporúčaním Komisie (ES) č. 2006/647
o účinnosti opaľovacích prípravkov a o nich uvádzaných súvisiacich údajoch.

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike. Databáza výrobkov
hlásených do systémuSafety 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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