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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 Nemecku a v Spojenom
kráľovstve. Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. A12/00204/20
názov: Hand Cream – krém na ruky
značka: Caicui
typ výrobku: Raspberry
výrobná dávka: 20200924T3
čiarový kód : 6959192810666
krajina pôvodu: Čína
výrobca: neuvedený
predajca: výrobok bol predávaný online - eBay
popis: 30 g, bledozelená tuba s kvetmi, viď obrázok
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Vo

vyššie

uvedenom

Methylisothiazolinone

nezmývateľnom

(6,14

mg.kg-1),

čo

výrobku
je

sa

v rozpore

nachádza
s prílohu

látka
5

–

(Zoznam

konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 57) a s čl. 14
ods. 1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009
o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Látka je povolená len do
zmývateľných výrobkov. Výrobky môžu spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.
Označenie výrobku nebolo v súlade s vyššie uvedeným nariadením (chýbalo označenie
zodpovednej osoby, trvanlivosti výrobku a zoznam zložiek podľa medzinárodného
zoznamu kozmetických zložiek – INCI).
Výrobok určený aj na trh v Slovenskej republike.

2. hlásenie č. A12/00243/20
názov: Pulse Shaving Foam – pena na holenie
značka: BODY X FUZE
typ výrobku: neuvedené
výrobná dávka: LOT: 25836, EXP: 25/08/2020
čiarový kód : 8718692414099
krajina pôvodu: Turecko
výrobca: Max Brands Marketing B.V., Postbus 49, 2665ZG, Bleiswijk, The Netherlands
popis: 200 ml, čierny hliníkový obal s čiernym plastovým uzáverom, viď obrázky

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látky N-nitrosodiethanolamine (NDELA – 615
mg.kg -1 +/- 21 mg.kg -1 ). Výrobok je v rozpore s prílohu 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú
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byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 410) a s čl. 14 ods. 1 písm. a)
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických
výrobkoch v znení neskorších predpisov.

3. hlásenie č. A12/00250/20
názov: Verwöhnende Reinigungstücher – čistiace obrúsky
značka: CV Cadea Vera
typ výrobku: Perfect Lift
výrobná dávka: 214915
čiarový kód : 2200223815216
krajina pôvodu: Poľsko
výrobca: Dr. Schumacher Sp. Z o.o., Ul. Jeleniogórska 12, 59-800 Luban, Poland
popis: 25 ks, čistiace obrúsky v plastovom obale, viď obrázok

Vo výrobku bola zistená prítomnosť patogénneho mikroorganizmu Enterobacter
(Pluralibacter) gergoviae, čo je v rozpore s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

4. hlásenie č. A12/00269/20
názov: Lait éclaricissant – Extra Whitening Lotion – výrobok na bielenie pokožky
značka: White Express
typ výrobku: neuvedené
výrobná dávka: U53
čiarový kód : 3700607904004
krajina pôvodu: Kongo
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výrobca/ zodpovedná osoba: neuvedené
popis: 500 ml, biela plastová fľaša, viď obrázok

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látky – hydroquinone (3,9%). Povinné označenie
výrobku nie je v súlade s platnou legislatívou (chýba označenie dátumu minimálnej
trvanlivosti, nesprávne označené zloženie a alergénne látky).

5. hlásenie č. A12/00270/20
názov: Lightening Beauty Cream – výrobok na bielenie pokožky
značka: Caro Light
typ výrobku: neuvedené
výrobná dávka: L: 11A03113
čiarový kód : 9501101370579
krajina pôvodu: Kongo
výrobca: Angel Cosmetics, 17 Eme Rue Limete, Quartier Industriel, Kinshasa, Congo
popis: oranžová plastová tuba s obrázkom ženy, viď obrázok

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látky – hydroquinone (4,5%). Povinné označenie
výrobku nie je v súlade s platnou legislatívou (chýba označenie dátumu minimálnej
trvanlivosti, nesprávne označené zloženie a alergénne látky).
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6. hlásenie č. A12/00272/20
názov: Whitening Body Oil – výrobok na bielenie pokožky
značka: Clinic Clear
typ výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 006196
čiarový kód : 6181100284249
krajina pôvodu: Kongo
výrobca/ zodpovedná osoba: neuvedené
popis: oranžová plastová tuba s obrázkom ženy, viď obrázok

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látky – hydroquinone (0,9 %). Povinné označenie
výrobku nie je v súlade s platnou legislatívou (chýba označenie dátumu minimálnej
trvanlivosti, nesprávne označené zloženie a alergénne látky).

7. hlásenie č. A12/00288/20
názov: Super éclaircissant – Körpermilch – White absolute – výrobok na bielenie
pokožky
značka: Rapid Clair
typ výrobku: neuvedené
výrobná dávka: U255
čiarový kód : 3700607900013
krajina pôvodu: Kongo
výrobca/ zodpovedná osoba: neuvedené
popis: 500 ml, biela plastová fľaša s oranžovým uzáverom, viď obrázok

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

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látky – hydroquinone (4,1 %).

Vyššie uvedené výrobky obsahujú látku – hydroquinone, čo je v rozpore s prílohu 2
(Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1339)
a prílohou č. 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s
výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č. 14) nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení
neskorších predpisov.
Hydrochinón je látka, ktorá je určená len na profesionálne použitie a môže sa požívať
iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.

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

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky
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