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  Informácie pre verejnosť a médiá 

 

 
 

Vec 

Nebezpečné kozmetické výrobky 

 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných 

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

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

kontrolné orgány vo Švédsku, v Českej republike, v Nemecku, v Litve, vo Francúzsku 

a v Slovenskej republike.Ide o nasledujúce výrobky: 

 

1. hlásenie č. A12/01737/22 

názov: CaroWhiteLighteningBeautyCream– krém na zosvetlenie pokožky 

značka:neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 6181100530056 

krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny 

výrobca:neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: oranžovo-biely téglik s oranžovým a čiernym textom, viď obrázky 
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Výrobok na zosvetlenie pokožky má v zozname zložiek uvedenú látku - hydroquinone, čo je 

v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Hydrochinón 

môže spôsobiť podráždenie pokožky a dermatitídu. 

 

2. hlásenie č. A12/01746/22 

názov: Sun 2 SummerDream– telové mlieko 

značka:neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 81305063 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Švédsko 

výrobca:UltraTan AB, Box 80, 598 40 Vimmerby, Švédsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: telové mlieko, ktoré sa používa pred opaľovaním v soláriu, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa 

zoznamu zložiek výrobok obsahuje konzervačnú látku isobutylparaben, čo je v rozpore 

s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Isobutylparaben môže 

byť toxický pre reprodukciu a vývoj. 

 

3. hlásenie č. A12/01747/22 

názov: Sun 2 Hot CaribbeanNights– telové mlieko 

značka:neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 01580168 
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čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Švédsko 

výrobca:UltraTan AB, Box 80, 598 40 Vimmerby, Švédsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 15 ml, telové mlieko, ktoré sa používa pred opaľovaním v soláriu, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa zoznamu zložiek vyššie uvedený nezmývateľný výrobok obsahuje zmes 

konzervačných látok - Methylchloroisothiazolinone (MCI) a Methylisothiazolinone (MI), čo 

je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Zmes je 

povolená len do zmývateľných výrobkoch. Výrobok môže spôsobiť alergickú kontaktnú 

dermatitídu u citlivých osôb. 

 

 

4. hlásenie č. A12/01748/22 

názov: Turnfor man – parfum 

značka:neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 6291107920153 

krajina pôvodu: Saudská Arábia 

výrobca:neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 
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popis: parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje látku - ButylphenylMethylpropional. 

 

5. hlásenie č. A12/01751/22 

názov: MIMOSA – toaletná voda 

značka:CHARRIER PARFUMS 

typ výrobku/číslo výrobku: Re. MI30 

výrobná dávka: LOT TE11030 

čiarový kód: 3442070081522 

krajina pôvodu: Francúzsko 

výrobca:CHARRIER PARFUMS, 06220 VALLAURIS, Francúzsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 30 ml, žltá kartónová škatuľka zabalená v celofáne obsahujúca toaletnú vodu 

v sklenenej fľaške s rozprašovačom a s plastovým uzáverom, viď obrázky 
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Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje látku 

 

Vyššie uvedené výrobky obsahujú  zakázanú látku 

je v rozpore s nariadením EP a

látka môže poškodiť reprodukčný systém a

 

6. hlásenie č. A12/01752/22 

názov: Arztseife–tekuté mydlo

značka:AhrenshofArztseife 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 36/2020 158/IJ/U3

čiarový kód: 4029957008057 

krajina pôvodu: Nemecko 

výrobca:Ailsp.zo.o., ul. Sowia 15, 62

zodpovedná osoba: AhrenshofGmbH, An der Babe 6, 04509 Wiedemar, Nemecko

výrobok ponúkaný cez internet: 

popis:500 ml, mliečne zafarbená tekutina, bezfarebná 

uzáverom a integrovaným dávkovačom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko, pretože vo výrobku bol zistený vyšší celkový 

počet aeróbnych mezofilných mikroorganizmov (nameraná hodnota: 340
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výrobok obsahuje látku - ButylphenylMethylpropional.

Vyššie uvedené výrobky obsahujú  zakázanú látku - ButylphenylMethylpropional (Lilial), čo 

EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. 

látka môže poškodiť reprodukčný systém a môže spôsobiť senzibilizáciu pokožky.

 

tekuté mydlo 

neuvedené 

36/2020 158/IJ/U3 

 

Sowia 15, 62-080 TarnowoPodgorne, Poľsko 

AhrenshofGmbH, An der Babe 6, 04509 Wiedemar, Nemecko

ýrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

mliečne zafarbená tekutina, bezfarebná plastová fľaša s

egrovaným dávkovačom,viď obrázok 

Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko, pretože vo výrobku bol zistený vyšší celkový 

počet aeróbnych mezofilných mikroorganizmov (nameraná hodnota: 340

andrea.katusinova@uvzsr.sk 
www.uvzsr.sk 

ButylphenylMethylpropional. 

ButylphenylMethylpropional (Lilial), čo 

kozmetických výrobkoch. Uvedená 

senzibilizáciu pokožky. 

AhrenshofGmbH, An der Babe 6, 04509 Wiedemar, Nemecko 

plastová fľaša soskrutkovacím 

Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko, pretože vo výrobku bol zistený vyšší celkový 

počet aeróbnych mezofilných mikroorganizmov (nameraná hodnota: 340 000 KTJ/g) a tiež 
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bola zistená prítomnosť patogénneho mikroorganizmu - Pseudomonasputida. Prekročený 

povolený limit pre mikroorganizmy nie je v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 

17516. Kozmetické výrobky. Mikrobiológia. Mikrobiologické limity a s čl. 3 (Bezpečnosť) 

nariadenia EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Výrobok môže predstavovať 

riziko infekcie pre spotrebiteľov s oslabeným imunitným systémom. 

 

7. hlásenie č. A12/01761/22 

názov: SnailAll in OneRepairCream–pleťový krém 

značka:neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: WKD072 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8809555252863 

krajina pôvodu: Kórejská republika 

výrobca:neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: https://naujaoda.lt 

popis: bezoplachový pleťový krém v červeno-bielej tube so skrutkovacím uzáverom, 
zabalený v červenej kartónovej škatuľke, viď obrázky  

 

 

 

 

Podľa zoznamu 

zložiek vyššie 

uvedený výrobok obsahuje  zakázanú látku - 

ButylphenylMethylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) 

propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP 

a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Uvedená látka môže poškodiť 

reprodukčný systém a môže spôsobiť senzibilizáciu pokožky. 

 

8. hlásenie č. A12/01763/22 

názov: SHEESHA BeautyCream– krém na zosvetlenie pokožky 

značka:ReeveCosmeticsMingoraSawat 
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typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: Dátum výroby: 03-2021, Dátum spotreby: 02 - 2024. 

čiarový kód: 3 254896 582547 

krajina pôvodu: Pakistan 

výrobca:neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: Etsy 

popis:okrúhla plastová nádoba, ktorá je zabalená v kartónovej škatuľke s priloženým 

letákom, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

Vo vyššie uvedenom výrobku bola zistená prítomnosť ortuti (nameraná hodnota: 17 000 

mg/kg), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady o kozmetických výrobkoch. Ortuť sa 

hromadí v tele a môže spôsobiť poškodenie obličiek, mozgu, nervového systému, môže 

mať vplyv aj na reprodukciu.  

Kontrolný orgán v Nemecku zistil doplňujúce informácie o výrobku:Výrobok  ponúka na 

predaj aj nasledujúci dodávateľ: Buttonlacecentre (fawadShahHakeem Birmingham, 

Anglicko). Ďalej na výrobku nie je uvedená zodpovedná osoba v EÚ. 

 

9. hlásenie č. A12/01776/22 

názov: Shampoofortificantefortifyingconluppola e semi di miglia Hop &milletseedsTutti 

i tipi di cape–  šampón 

značka:L'angelica 

typ výrobku/číslo výrobku:conluppolo e semi di miglio (hop &milletseeds) 

výrobná dávka: všetky zásielky 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Taliansko 

výrobca:COSWELL SPA SOGGETTA ALLA DIREZIONE E COORDIN, DI FINGUAL SRL 
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ViaGobetti 4 

40050 Funo di Argelato BO, Taliansko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis:posilňujúcišampón obsahujúci semená chmeľu a prosa, biela plastová fľaša so zeleným 

vyklápacím uzáverom, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa 

zoznamu zložiek vyššie uvedený výrobok obsahuje  zakázanú látku - 

ButylphenylMethylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore 

s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Uvedená látka môže 

poškodiť reprodukčný systém a môže spôsobiť senzibilizáciu pokožky. 

 

10. hlásenie č. A12/01782/22 

názov: Gelfixationintensepourcheveux „intense fix 24 H“–  gél na fixáciu vlasov 

značka:les cosmétiques design Paris 

typ výrobku/číslo výrobku: 300 ml, Gelfijador INTENSE FIX 24H - MEN'ACTIV SCIENCE 

výrobná dávka: 1040345 

čiarový kód: 3560070860579 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca:neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: bezoplachový gél na vlasy, priehľadná fialová plastová fľaša s čiernym vyklápacím 

uzáverom, viď obrázky 



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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyššie nezmývateľný výrobok obsahuje konzervačnú látku - Methylisothiazolinone, čo je 

v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Uvedená látka 

je povolená len do zmývateľných výrobkov. Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu 

u citlivých osôb. 

 

11. hlásenie č. A12/01811/22 

názov: BAGNOSCHIUMA MUSCHIO BIANCO – sprchový gél 

značka:MEGLIO SFUSO 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 1012021RB02 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Taliansko 

výrobca:VIGOR S.R.L.,  

ViaAugustoD'Andrea 8 

00048 Nettuno (Roma), Taliansko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 25 kg, sprchový gél v bielom plastovom kanistri s čiernym uzáverom, ktorý sa predáva 

ako čapovaná kozmetika, viď obrázky 
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Analýzou bolo zistené, že vo výrobku sa nachádza  látka - ButylphenylMethylpropional 

(Lilial, 340 mg/kg), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady o kozmetických výrobkoch. 

Uvedená látka môže poškodiť reprodukčný systém a môže spôsobiť senzibilizáciu pokožky. 

Ďalej boli vo výrobku zistené látky Benzoicacid (Sodiumbenzoate -60,4 mg/kg) a p-Chloro-

m-Cresol (189 mg/kg), ktoré neboli uvedené v zozname zložiek. Na obale výrobku je 

v zozname zložiek uvedená aj zmes konzervačných látok Methychloroisothiazolinone 

a Methylisothiazolinone, ktorá ale na základe laboratórnej analýzy nebolazistená vo 

výrobku. 

Je možné, že uvedené výrobky sa nachádzajú aj v Slovenskej republike.Databáza výrobkov 

hlásených do systému Safety Gate/RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej 

komisie. 

 
 


