ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava
TASR, SITA
Bratislava, 21. 5. 2015
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných
kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly
výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Španielsku, Bulharsku
a v Portugalsku.
Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. 604/ 15
názov: Jabón Enrollado Chocolate - mydlo
značka: NATURAL AROMAS
výrobná dávka/typ: Batch 1441
krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo
popis: mydlo vôňou a tvarom pripomínajúce cukrovinky (roláda), zabalené do priehľadného
obalu, viď obrázok

Kozmetický výrobok svojou vôňou a tvarom pripomína potravinu, čo môže spôsobiť, že
spotrebitelia, najmä deti, si ho môžu zameniť s potravinou a v dôsledku toho by ho
mohli vkladať do úst, cmúľať alebo prehltnúť, čo by mohlo byť nebezpečné a zapríčiniť
napríklad dusenie, otravu alebo perforáciu či zablokovanie tráviaceho ústrojenstva.
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Výrobok je v rozpore s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

(ES) č.

2. hlásenie č. 610/ 15
názov: Baby Shampoo Just Essentials Sweet Lavender – šampón
značka: Teo bebe
výrobná dávka/typ: 0814C002, BB 260816
krajina pôvodu: Bulharsko
popis: 200 ml, biela pastová fľaša s ružovým vrchnákom, viď obrázok

Vo výrobku bol zistený celkový počet mikroorganizmov (368 KTJ/1 ml) a prítomnosť
patogénneho organizmu Pseudomonas Aeruginosa, ktorý môže spôsobiť zápal kože,
slizníc a ucha. Výrobok nie je v súlade s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.
3. hlásenie č. 643/ 15
názov: Skin Light Cream – krém na bielenie pokožky
značka: Skin Light
výrobná dávka/typ: u/ASL 015 STD, FAB: 14/02/2015, EXP: 14/02/17,
EAN: 6043000032804
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
popis: 250 ml, biela plastová fľaša s oranžovým vrchnákom, viď obrázok
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Na obale výrobku je uvedená prítomnosť látky hydrochinón.
4. hlásenie č. 648/ 15
názov: Lightening Beauty Cream With Carrot Oil – krém na bielenie pokožky s olejom z
karotky
značka: Carowhite
výrobná dávka/typ: EAN: 6181100531008
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
popis: 30 ml, biela a oranžová tuba s oranžovým vrchnákom, viď obrázok

Na obale výrobku je uvedená prítomnosť látky hydrochinón.
Vo vyššie uvedených výrobkoch na bielenie je v zložení uvedenom na obale uvedená
látka hydrochinón, čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť
zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1339) nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.
Hydrochinón je látka , ktorá je určená len na profesionálne použitie a môže sa požívať
iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.
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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