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

TASR, SITA
Vaša značka/zo dňa
Naša značka
Vybavuje
-/OHVBPKV/3763-4/30814/2021/Ka Ing. Katušinová

Bratislava
21. 06.2021

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 Írsku,v Litve a v
Maďarsku.Ide o nasledujúce výrobky:
1.hlásenie č.A12/00827/21
názov: Trio – Eyeshadow- SmokeScreen/Innocence – očné tiene
značka: MUA MAKEUP ACADEMY PROFESSIONAL
typ výrobku/číslo výrobku: C203D
DLH01
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 5 031468 211054 - Smokescreen /Innocence (outer)
5 055402 901566 – Smokescreen (inner)
krajina pôvodu:Spojené kráľovstvo
výrobca: neuvedené
popis:Palety očných tieňov v čiernej krabičke zabalené v transparentnom vrecku.
Jedna paleta očných tieňov obsahuje tri rôzne farby: biela, sivá a čierna.
Ďalšia paleta očných tieňov obsahuje farby: hnedá, zlatá a piesková, viď obrázky
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Vo vyššie uvedených výrobkoch bola zistená prítomnosť olova (12,3 mg/kg, 7,8 mg/kg,
10,3 mg/kg, 8,6 mg/kg, 7,4 mg/kg). Výrobky nie sú v súlade s čl. 3 (Bezpečnosť) a s čl.
17 (Stopové množstvá zakázaných látok) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č.1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Ďalej
kontrolný orgán zistil, že pre výrobky nie je určená zodpovedná osoba so sídlom v EÚ.

2.hlásenie č.A12/00824/21
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názov:KaaralBacoBlondeElevationLeave-in Spray – nezmývateľný kondicionér v spreji
s fialovým pigmentom na zosvetlené vlasy.
značka:Kaaral
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka:L.160661507
čiarový kód: 8051406418427
krajina pôvodu:Taliansko
výrobca:Kaaral Srl.
66050 San Salvo (CH)
San Salvo (CH), Italy
popis:Nezmývateľný kondicionér v spreji s fialovým pigmentom na zosvetlené vlasy.
Umiestnený na trh v 150 ml v plastovej fľaši, zabalený v kartónovej krabičke, viď obrázky
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Zmes látok - Methylchloroisothiazolinone (MCI) a Methylisothiazolinone (MI) sa
uvádza v zozname zložiek na obale výrobkov. Táto zmes látok je povolená len do
zmývateľných výrobkov. Môžu spôsobiť podráždenie a alergickú reakciu. Výrobky nie
sú v súlade s čl. 3 (Bezpečnosť) a s čl. 14 ods. 1, písm. d) i ). Táto zmes látok je
regulovaná v prílohe 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických
výrobkoch, položka č. 39)nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009
o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.
3.hlásenie č.A12/00909/21
názov:TretinoinGel USP – gél na starostlivosť o pleť
značka:MERANINI
typ výrobku/číslo výrobku: A-RetGel 0,05% 20g
výrobná dávka:neuvedené
čiarový kód: neuvedené
krajina pôvodu:neuvedené
popis:gél proti vráskam v kovovej tube 20g, viď obrázky
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Výrobky obsahujú látku-tretinoín,
tretinoín, ako sa uvádza v názve výrobku.
výrobku Tretinoín je
zakázaný v kozmetických výrobkoch. Výrobky nie sú v súlade s prílohou 2 (Zoznam
zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 375) nariadenia Európskeho
parlamentu a Radyy (ES) č.1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších
predpisov.
Je možné, že uvedené výrobky sa nachádzajú aj v Slovenskej republike.
Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostup
dostupná
ná na webovej stránke
Európskej komisie (http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm
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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