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

TASR, SITA
Bratislava, 20. 11. 2013

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných
kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly
výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Chorvátsku.
Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. 1611/ 13
názov: „Baolishi lipstick“ – rúž
značka: BaoLiShi
výrobná dávka/typ: 0210, EAN 6933836100139
krajina pôvodu: Čína
výrobca: Baolishi Cosmetics Co. Ltd., People´s Republic of China
popis: rúž sa nachádza v priehľadnom obale s popisom v sivej farbe, výrobok bol predávaný
v čiernej kartónovej škatuľke v balení po 24 kusov, na škatuľke je obrázok tváre
ženy a obrázok rúžu, viď obrázky

Výrobok obsahuje olovo (0,53 mg.kg-1).
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2. hlásenie č. 1613/ 13
názov: „Yabaolian Truth Love“ – rúž
značka: BaoLiShi
výrobná dávka/typ: Y0011, EAN: 6933836100184
krajina pôvodu: Čína
výrobca: Baolishi Cosmetics Co. Ltd., People´s Republic of China
popis: rúž sa nachádza v priehľadnom obale s popisom v sivej farbe, výrobok bol predávaný
v oranžovej kartónovej škatuľke v balení po 24 kusov, na škatuľke je obrázok tváre
ženy a obrázok rúžu, viď obrázky

Výrobok obsahuje olovo (1,56 mg.kg-1).
Výrobky obsahujú olovo, čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam zakázaných látok
v kozmetických výrobkoch, položka č. 289) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Olovo je
látka s predpokladanými karcinogénnymi účinkami na človeka, negatívne ovplyvňuje
najmä tráviaci trakt, krvný obeh, srdcovo-cievny systém, CNS, obličky, imunitný
systém, reprodukciu a dýchanie. Zvlášť toxický je pre deti.
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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