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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 Lotyšsku, v Českej

republike a vo Francúzsku.

Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. 1490/16
názov: Slim extreme 4D, Professional – krém
značka: Eveline Cosmetics
výrobná dávka/typ: 150112, EAN: 5907609344205
krajina pôvodu: Poľsko
zodpovedná osoba: EVELINE COSMETICS S.A. S.K.A., 66 Avenue des Champs-Elysees,
75008, Paris, France
popis: 250 ml, plastová tuba bielej a modrej farby, viď obrázok
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V tomto nezmývateľnom výrobku bola zistená prítomnosť zmesi konzervačných látok
Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone (0,2024% a 0,0002%).

2. hlásenie č. 1562/16
názov: Argan Oil, Anti-Wrinkle rejuvenating day cream – pleťový krém
značka: Eveline Cosmetics
výrobná dávka/typ: 145640, EAN: 5907609387561
krajina pôvodu: Poľsko
zodpovedná osoba: EVELINE COSMETICS S.A. S.K.A., 66 Avenue des Champs-Elysees,
75008, Paris, France
popis: 50 ml, kartónová škatuľka zlatej a hnedej farby, viď obrázok

V tomto nezmývateľnom výrobku bola zistená prítomnosť zmesi konzervačných látok
Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone (0,0004% a 0,0001%).
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Vo vyššie uvedených výrobkoch bola zistená prítomnosť zmesi konzervačných látok
Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone, čo je v rozpore s prílohu č. 5
(Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 39)
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických
výrobkoch v znení neskorších predpisov. Zmes je povolená len do zmývateľných
výrobkov.

3. hlásenie č. 1499/16
názov: 3D WHITE, Whitestrips, LUXE, Supreme FLEXFIT – bieliace pásiky na zuby
značka: Crest®
výrobná dávka/typ: (L)5285V444, Use before: August/2017
krajina pôvodu: USA
zodpovedná osoba: Procter & Gamble, OH 45202, Cincinnati, United States
popis: 250 ml, 2 plastové vrecká, v každom je po 7 kusov malých vreciek s bieliacimi
pásikmi, viď obrázok

Výrobok obsahuje nepovolenú koncentráciu peroxidu vodíka (3,6 %), čo je v rozpore
s prílohu č. 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s
výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č. 12 d) kozmetické výrobky na ústnu hygienu vrátane výplachu ústnej dutiny, zubnej pasty a
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výrobkov na bielenie alebo zosvetlenie zubov :

≤ 0,1 % hm. peroxidu vodíka

prítomného alebo uvoľneného) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

4. hlásenie č. 1563/16
názov: Decorative soap with plastic duck – mydlo s plastovou kačičkou
značka: Aux Temps des Savons
výrobná dávka/typ: mydlo s kačičkou na vrchu
krajina pôvodu: Belgicko
zodpovedná osoba: AA Cosmetics, Vliegveld 43, 8560 WEVELGEM, Belgium
popis: mydlo v tvare koláčika v košíčku so žltou kačičkou na vrchu v priehľadnej plastovej
škatuľke s oranžovou stuhou s bielymi bodkami, viď obrázok

Plastovú kačičku je ľahké oddeliť od výrobku. Môže byť použitá ako hračka do kúpeľa
pre deti do 3 rokov. Malé deti si ju môžu dávať do úst. Táto hračka obsahuje látku
diethylhexyl phthalate (26%), čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú
byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 677) nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších
predpisov.
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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., MPH, MHA
hlavný hygienik Slovenskej republiky
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