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

TASR, SITA
Bratislava, 28. 6. 2012
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných
výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre
nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Rakúsku a v Írsku.
Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. 930/ 12
názov: Haar – Vital šampón na vlasy
značka: AINA
výrobná dávka: HV 643, čiarový kód: 9005546004544
krajina pôvodu: Rakúsko
popis: 100 ml, biela pastová fľaša s etiketou, viď obrázok

V uvedenom výrobku
bola istená prítomnosť patogénnych mikroorganizmov
Pseudomonas Aeruginosa a Pantoea , ktoré môžu spôsobiť zápal kože, slizníc a ucha.
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2. hlásenie č. 948/ 12
názov: Fair & White Lait Skin Perfector Brightening and Moisturizing Body Milk –
telové mlieko
značka: Fair & White
výrobná dávka: 55245, čiarový kód: 7791700022, dátum výroby: 01/11, najlepšie
spotrebovať do: 01/15
krajina pôvodu: Francúzsko
popis: 500 ml (17.6fl oz.), kartónová škatuľka ružovej farby, plastová fľaša bledoružovej
farby, viď obrázok

Výrobok obsahuje hydrochinón (3,07%).
Použitie hydrochinónu v kozmetických výrobkoch na bielenie pokožky je v rozpore
s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov,
položka č. 1339) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.
Hydrochinón je látka , ktorá sa môže požívať iba do výrobkov na nechtový dizajn.
Výrobky môžu 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.
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
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