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

TASR, SITA
Bratislava, 23. 8. 2010
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 v Portugalsku, Írsku a
v Nemecku.
Ide o nasledujúce výrobky:
1. názov: NOVEX – Professional Hair Therapy – vlasová terapia
značka: Embelleze
krajina pôvodu: Brazília
popis: výrobky na starostlivosť o vlasy pre úpravu poškodených vlasov v bielom obale
s hnedým uzáverom, viď. obrázky
výrobné dávky:
1. Novex Chocofinish Silicone White Chocolate, výrobná dávka: 15, objem 60 ml,
predávané tiež v súprave: Kit Novex White Chocolate

2. Novex Chococare White Chocolate, výrobná dávka: 42/1, objem 500 ml,
predávané tiež v súprave: Kit Novex White Chocolate
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3. Novex Chocofinish Silicone Chocolate, výrobná dávka: 32, objem 60 ml,
predávané tiež v súprave: Kit Novex Chocolate

V kozmetických výrobkoch Novex Chocofinish Silicone Chocolate a Novex Chocofinish
Silicone White Chocolate je v zozname zložiek uvedená látka CI 12150 a vo výrobku
Novex Chococare White Chocolate je v zozname zložiek uvedená látka CI 20170, čo je
v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických
výrobkov, položka č. 1231 a 1232) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z.
z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších
predpisov.

2. názov: Harmonie Reparateur Strong Bleaching Treatment (Harmonie Reparateur
Crème Eclaircissant Extrême) – krém na bielenie
značka: 55 H+ Paris
krajina pôvodu: USA
výrobná dávka: 20071116
čiarový kód: 098864005163
popis: biely krém v bielej 50 ml tube, zabalený v bielej kartónovej škatuľke, so zlatou
a oranžovou potlačou (v anglickom a vo francúzskom jazyku)

Uvedené výrobky obsahujú hydrochinón – látku, ktorá sa môže požívať iba do
výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.
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3. názov: Cleansing milk - čistiace mlieko
značka: Pré-Natal
výrobná dávka: 1980 a 20693
krajina pôvodu: Taliansko
popis: 250 ml oranžová fľaša s oranžovým a zeleným uzáverom. Na obale sa uvádzajú
nasledovné informácie v rôznych jazykoch (v anglickom jazyku – Prénatal´s Nourishing
Cleansing Milk has been specifically developed for the delicate skin of babies. It is used without water
and is perfect also for baby´s personal hygiene at every change of nappy. Microbiologically and
dermatologically tested. Without animal derivates. Active ingredients: wheat proteins, glycerine
extract“.

V uvedenom výrobku bola zistená prítomnosť patogénneho organizmu Pseudomonas
Aeruginosa, ktorý môže spôsobiť zápal kože, slizníc a ucha.

4. názov: Special bright sparkling gel for effects – farba na tvár a telo
značka: Stargazer
výrobná dávka: neuvedené
krajina pôvodu: Veľká Británia
popis: farby na tvár a telo, 10 ml tuby, farby: ružová, zlatá, multi, strieborná a oranžová

Kozmetické výrobky majú v zozname zložiek uvedené látky CI 21108 a CI 12315.
Farbivo CI 21108 sa nachádza v prílohe č. 4 (Zoznam povolených farbív v kozmetických
výrobkoch), ale táto látka je povolená len do kozmetických výrobkov, ktoré prichádzajú
do krátkodobého styku s pokožkou. Látka CI 12315 sa nenachádza v prílohe č. 4
(Zoznam povolených farbív v kozmetických výrobkoch) nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky
v znení neskorších predpisov.
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5. názov: Functional Keratin Hair System Blond/Light Wave coloured „chocolate“ –
keratínové ošetrenie na vlasy
značka: Global Keratin
výrobná dávka: neuvedené
krajina pôvodu: Brazília
popis: 1000 ml, biela plastová fľaša s popisom v zelenej/oranžovej/čiernej farby, viď obrázok

Vo výrobku bola prekročená povolená koncentrácia formaldehydu. Na výrobku chýba
varovné označenie „obsahuje formaldehyd“.

6. názov: KeraStraight Treatment – výrobok na ošetrovanie a vyrovnávanie vlasov
značka: KeraStraight
výrobná dávka: neuvedené
krajina pôvodu: Veľká Británia
popis: škatuľka obsahuje 5 x 50 ml fľaštičky s ošetrujúcim výrobkom

Vo výrobku bola prekročená povolená koncentrácia formaldehydu. Chýba tiež varovné
označenie „obsahuje formaldehyd“.

7. názov: Keratin Complex Smoothing Therapy - výrobok na vyrovnávanie vlasov pre
profesionálne použitie
značka: COPPOLA designer Hair Care
krajina pôvodu: USA
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výrobná dávka: 1. Keratin Complex Smoothing Therapy – Blonde Hair, 8fl.oz/237 ml,
navrhnutý a vytvorený pre blond vlasy, len na profesionálne použitie, biela
platová fľaša so závitovým vrchnákom, s čiernym, šedým a hnedým
písmom

2. Keratin Complex Smoothing Therapy – Natural Keratin Smoothing
Treatment, 8fl.oz/237 ml, len na profesionálne použitie, biela platová
fľaša so závitovým vrchnákom, s čiernym, šedým, hnedým a červeným
písmom

Vo výrobku bola prekročená povolená koncentrácia formaldehydu. Chýba tiež varovné
označenie „obsahuje formaldehyd“.
Formaldehyd sa nachádza v prílohe č. 6 (Zoznam povolených konzervačných látok
v kozmetických výrobkoch, položka č. 5) nariadenia vlády Slovenskej republiky č.
658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení
neskorších predpisov.

8. názov: Maxi Tone Complexion Toning Milk with Vitamin E and Sunscreen –
tonizujúce mlieko
značka: CLEAR N SMOOTH
krajina pôvodu: USA
výrobná dávka: EXP Jan 2011, Net Wt. 6.5 fl. oz., EAN 740939000114, kód: 04Jan09
popis: jemný biely krém, parfumovaný, balenie: platová fľaša s nálepkou, zabalená do
priesvitnej fólie s nálepkou
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Uvedený výrobok obsahuje hydrochinón – látku, ktorá sa môže požívať iba do
výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky,
preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby
ich ďalej nepoužívali.

doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
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