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

TASR, SITA
Bratislava, 26. 9. 2012
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 Nemecku.
Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. 1425/ 12
názov: Dynamiclair Lightening Beauty Lotion – lotion na zosvetlenie pokožky
značka: G&G
výrobná dávka: DY 070718SH, čiarový kód: 75230100200
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
popis: plastová fľaša s popisom, viď obrázok

Vo výrobku bola zistená prekročená bezpečná koncentrácia látky kojic acid (INCI) –
4,16%. Po prehodnotení bezpečnosti bolo stanovené, že výrobky na ruky a tvár
s koncentráciou vyššou ako je 1,0% môžu spôsobiť vážne poškodenie zdravia. Látka
môže spôsobiť podráždenie pokožky.
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2. hlásenie č. 1430/ 12
názov: Babydream bath milk (Babydream Pflegebad)
značka: Rossmann
výrobné dávky: 11/2014 11, 11/2014 12, 11/2014 13
krajina pôvodu: Nemecko
výrobca: GEWO GmbH, Schneidweg 5, 76534 Baden-Baden
popis: 1000 ml, platová fľaška modrej farby s nápisom Babydream Pflegebad mit Kamille,
viď obrázok

V uvedených výrobných dávkach výrobku bol zistený prekročený limit anaeróbnych
mikroorganizmov (Serratia marcescens > 3000 KTJ). Výrobok môže spôsobiť infekcie,
hlavne u spotrebiteľov so slabo vyvinutým imunitným systémom. Výrobok neobsahuje
silný konzervačný systém, preto je možné, že pri skladovaní v kúpeľni dôjde k zvýšeniu
počtu mikroorganizmov vo výrobku.
Výrobca vydal pre spotrebiteľov oznam o možnosti vrátenia výrobku.
Cieľové krajiny: Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Poľsko, Švajčiarsko.
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/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).

S pozdravom

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky - zastupujúci
Bankové spojenie: 7000135898/8180
IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4245
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail:janka.kisacova. @uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

