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

      TASR, SITA 
         
 

Vaša značka/zo dňa Naša značka   Vybavuje  Bratislava  

 OHVBPKV/3-6/7377/2022/Ka      Ing. Katušinová 24.02.2022 

 

Vec 

Nebezpečné výrobky 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na 

výskytnebezpečnýchvýrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (Rýchly 

výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány vo Švédsku,vo Fínsku a vo 

Francúzsku.Ide o nasledujúce výrobky: 

 

1. hlásenie INFO/00010/22 

názov: Eyeliner EL05 - farba na tetovanie 

značka:StarcolorCampomatsHumanTechnology 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: LOT No 012026(01) 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

distribútor:NordicMedicalSweden AB, Jägerhornsväg 5, 141 75 Kungens kurva, Švédsko 

výrobok ponúkaný cez internet: Astomed 

             popis: plastová fľaška, viď obrázky 
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Výrobok obsahuje nadmerné množstvo kobaltu (Co) 1,8 ppm. 

 

2. hlásenie INFO/00011/22 

názov: AquaGreyVanish- farba na tetovanie 

značka:LiPigments 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: LOT 0801195 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Spojené štáty americké 

výrobca:LiPigments, 27 Honeck St., 07631 Englewood, NJ, Spojené štáty americké 

popis: plastová fľaška, viď obrázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok obsahuje nadmerné množstvo kobaltu (Co) 2,5 ppm.  
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Vo vyššie uvedených farbách na tetovanie boli zistené nadmerné množstvá látky kobaltu 

(Co), čo nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritéria 

na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make-up (ResolutionResAP (2008)1 

on requriments and criteriaforthesafety of tatoots and permanent make-up). Kobalt je 

kov, ktorý môže byť pri vysokých koncentráciách toxický.  

 

3. hlásenie č. A12/00294/22 

názov: HerbalHenna-henna v práškovej forme na farbenie vlasov 

značka: Brite 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: lot. 11, Mfgmonth. 11/2020 

čiarový kód: 890602200016 

krajina pôvodu: India 

výrobca:BriteHennaProducts, 8/9 Industrial Area, Sojat City 306104 Rajasthan, India 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

             popis: Prášok na farbenie vlasov na báze henny. Prášok je balený v zlatom 

plastovomvrecúšku o hmotnosti 200 g, na prednej strane obalu je obrázok ženy s červenými 

vlasmi, viď obrázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo výrobku bolo  zistené  nadmerné množstvo aeróbnych mezofilných baktérií (680 000 

KTJ/g), kvasiniek (4000 KTJ/g) a plesní (20 000 KTJ/g). Výrobok predstavuje 

mikrobiologické riziko. Prekročený povolený limit pre mikroorganizmy nie je v súlade 

s požiadavkami normy EN ISO 17516:2014 Kozmetické výrobky - Mikrobiológia -
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Mikrobiologické limitya s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 

o kozmetických výrobkoch. Výrobok pri použití na pokožku alebo pri kontakte s očami, 

môže spôsobiť infekciu alebo podráždenie. 

 

4. hlásenie č. A12/00310/22 

názov: CarowhiteIntensiveCareLighteningBeautyCreamwithCoconutoil-výrobok na 

zosvetlenie pokožky 

značka:DreamCosmetics 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny 

výrobca:DreamCosmetics, 23 BP 4757 Abidjan, Pobrežie Slonoviny 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 30 ml, biela plastová tuba zabalená v kartónovej škatuľke oranžovej farby, viď 

obrázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyššie uvedený výrobok obsahuje podľa zoznamu zložiek zakázanú látku - 

hydroquinone (2%), čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.  Hydrochinón je látka, ktorá je určená len na 

profesionálne použitie a môže sa používať iba do výrobkov  na nechtový dizajn. 

Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.  
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5. hlásenie č. A12/00311/22 

názov: La DakaroiseLaitEclaircissantlightening body lotion- výrobok na zosvetlenie 

pokožky 

značka: H Cosmetics 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: Ref: 049/19 003C 

čiarový kód: 6181100422160 

krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny 

výrobca: H Cosmetics, AdjaméMairieruebandana, Lot 75 Abidjan, Pobrežie Slonoviny 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 400 ml, krém na zosvetlenie pokožky s obsahom hydrochinónu, čierno-strieborná 

plastová fľaška s bielym uzáverom, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyššie uvedený výrobok obsahuje podľa zoznamu zložiek zakázanú látku - 

hydroquinone (2%), čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.  Hydrochinón je látka, ktorá je určená len na 

profesionálne použitie a môže sa používať iba do výrobkov  na nechtový dizajn. 

Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.  

 

6. hlásenie č. A12/00324/22 

názov: MoyanaCoriganWhiteLinenHand& Body Lotion– telové mlieko 

značka:MoyanaCorigan 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 
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výrobná dávka: MC 04, Best beforedec 2022 

čiarový kód: 7350088900154 

krajina pôvodu: Švédsko 

výrobca:MoyanaCorigan AB, TaljegårdsgatanMölndal, Švédsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 250 ml, biela plastová fľaša s pumpičkou, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyššie uvedený výrobok má podľa zoznamu zložiek uvedenú zakázanú látku - 

hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (Lyral), čo je v rozpore s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Vyššie 

uvedená zložka je kožný senzibilizátor a môže vyvolať alergické reakcie alebo 

kontaktnú dermatitídu. 

 

7. hlásenie č. A12/00331/22 

názov: NaturelCream Aloe Vera– výrobok na zosvetlenie pokožky 

značka:NaturelCream 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 
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popis: 50 g tuba, zabalená v  bielo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyššie uvedený výrobok má v

ClobetasolPropionate, čo je v

(ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Clobetasolpropionate patrí do skupiny 

kortikosteroidov, ktorý je viazaný na lekársky predpis. Môže spôsobiť podrážd

pokožky a endokrinné problémy.

 

8. hlásenie č. A12/00332/22 

názov: Betacet N Cream– výrobok na zosvetlenie pokožky

značka:Betacet N Cream 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: 

popis: zosvetľujúci krém s obsahom Betamethasone, viď obrázok
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50 g tuba, zabalená v  bielo-tmavočervenej kartónovej škatuľke, viď obrázok

Vyššie uvedený výrobok má v zozname zložiek uvedenú zakázanú

ClobetasolPropionate, čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a

kozmetických výrobkoch. Clobetasolpropionate patrí do skupiny 

kortikosteroidov, ktorý je viazaný na lekársky predpis. Môže spôsobiť podrážd

endokrinné problémy. 

výrobok na zosvetlenie pokožky 

neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

obsahom Betamethasone, viď obrázok 

mail:andrea.katusinova@uvzsr.sk 
internet: www.uvzsr.sk 

tmavočervenej kartónovej škatuľke, viď obrázok 

zakázanú látku -

rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

kozmetických výrobkoch. Clobetasolpropionate patrí do skupiny 

kortikosteroidov, ktorý je viazaný na lekársky predpis. Môže spôsobiť podráždenie 
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Vyššie uvedený výrobok má v

v rozpore s  nariadením Eu

o kozmetických výrobkoch. Látka Betamethasone  patrí do

ktorá je viazaná na lekársky predpis. Môže spôsobiť podráždenie pokožky a

problémy. 

 

9. hlásenie č. A12/00333/22(verzi

názov: AntiMarksGlabaltin–

značka:AntiMarks 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: 

popis: výrobok na zosvetlenie pokožky s

zabalený v hnedej škatuľke, viď obrázok
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Vyššie uvedený výrobok má v zozname zložiek uvedenú látku -Betamethasone, čo je 

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

kozmetických výrobkoch. Látka Betamethasone  patrí do skupiny kortikosteroidov, 

na lekársky predpis. Môže spôsobiť podráždenie pokožky a

(verzia 3) 

– výrobok na zosvetlenie pokožky 

neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

výrobok na zosvetlenie pokožky s obsahom farmaceutickej zložky ClobetasolPropionate, 

hnedej škatuľke, viď obrázok 

mail:andrea.katusinova@uvzsr.sk 
internet: www.uvzsr.sk 

Betamethasone, čo je 

Rady (ES) č. 1223/2009 

skupiny kortikosteroidov, 

na lekársky predpis. Môže spôsobiť podráždenie pokožky a endokrinné 

obsahom farmaceutickej zložky ClobetasolPropionate, 
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Vyššie uvedený výrobok má v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku -

ClobetasolPropionate, čo je v rozpore s  nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Clobetasolpropionate patrí do skupiny 

kortikosteroidov, ktorý je viazaný na lekársky predpis. Môže spôsobiť podráždenie 

pokožky a endokrinné problémy. 

 

10. hlásenie č. A12/00334/22 

názov: Blanchisseurgluta-collagen “ Super Lightening“– výrobok na zosvetlenie pokožky 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: 20 ml 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: RakutenFrance 

popis: sérum na zosvetlenie pokožky prezentované ako „ super zosvetľujúcegluta -kolagénové 

bielidlo“. Bezfarebná fľaška z matného skla zapečatená nepriehľadným zlatým plastovým 

uzáverom. Výrobok je zabalený v bielo-fialovej kartónovej škatuľke, viď obrázok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyššie uvedený výrobok obsahuje zakázanú látku -ClobetasolPropionate (0,06 hmot. 

%), čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 

o kozmetických výrobkoch. Clobetasolpropionate patrí do skupiny kortikosteroidov, 
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ktorý je viazaný na lekársky predpis. Môže spôsobiť podráždenie pokožky a endokrinné 

problémy. 

 

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/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm). 

 

 

S pozdravom 
 
      PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH 
          hlavný hygienik Slovenskej republiky 
 
 
 
 
 
 
 


