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Vec 

Nebezpečnýkozmetickývýrobok 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskytnebezpečného 

kozmetickéhovýrobku v Európskej únii, ktorý nahlásildo systému Safety Gate RAPEX (systém 

EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) kontrolný 

orgán v Írsku.Ide o nasledujúci výrobok: 

 
1.hlásenie č. A12/00894/22 

názov: Goodness Hair Detangler Watermelon Burst–výrobok na rozčesávanie vlasov pre 

deti 

značka: Baylis&Harding 

typ výrobku/číslo výrobku: GRKIDSDG 

výrobná dávka: 1319A 

čiarový kód: 017854107465 

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo 

výrobca: Expac (Preston) Ltd. 

Tomlinson Road, Leyland 

                 PR25 2DY Preston, Spojené kráľovstvo 

výrobok ponúkaný cez internet: boots 
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popis: 200 ml, sprej na rozčesávanie vlasov pre deti v tmavej fľaši s

ktorej je zobrazený obrázok leva

 

 

Vyššie uvedený výrobok predstavuje mikrobiologické riziko z

prekročenia množstva mikroorganizmov (Pluralibactergergoviae). Výrobok nie je bezpečný 

podľa čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu 

o kozmetických výrobkoch. V

sa používa na poškodenú pokožku, môže spôsobiť infekcie alebo podráždenie.

Vyššie uvedený výrobok bol určený na trh v

 

Je možné, že uvedený výrobok sa vyskytuje

hlásených do systému Safety Gate

- (http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.

 

S pozdravom 
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200 ml, sprej na rozčesávanie vlasov pre deti v tmavej fľaši s oranžovou etiketou, na 

ktorej je zobrazený obrázok leva, viď obrázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyššie uvedený výrobok predstavuje mikrobiologické riziko z dôvodu prítomnosti 

prekročenia množstva mikroorganizmov (Pluralibactergergoviae). Výrobok nie je bezpečný 

čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 

kozmetických výrobkoch. V prípade, ak výrobok prichádza do styku so sliznicami alebo ak 

sa používa na poškodenú pokožku, môže spôsobiť infekcie alebo podráždenie.

Vyššie uvedený výrobok bol určený na trh v Slovenskej republike. 

Je možné, že uvedený výrobok sa vyskytuje aj v Slovenskej republike. Databáza výrobkov 

Safety Gate RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie 

(http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.

  PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
      hlavný hygienik Slovenskej republiky
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oranžovou etiketou, na 

dôvodu prítomnosti 

prekročenia množstva mikroorganizmov (Pluralibactergergoviae). Výrobok nie je bezpečný 

Rady (ES) č. 1223/2009 

prípade, ak výrobok prichádza do styku so sliznicami alebo ak 

sa používa na poškodenú pokožku, môže spôsobiť infekcie alebo podráždenie. 

aj v Slovenskej republike. Databáza výrobkov 

RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie 

(http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm). 

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH 
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