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TASR, SITA
Vec
Nebezpečné kozmetické výrobky
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskytnebezpečných
kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásilido systémuSafety Gate/RAPEX
(systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch)
kontrolné orgány v Nemecku a vo Švédsku.Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. A12/01294/22
názov: Tea Tree Oil extra virgin – extra panenský olej z čajovníka na vlasy a na pokožku
značka: Raw
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 3621
čiarový kód: 8681823033622
krajina pôvodu: Holandsko
výrobca:MALIK BeautySupplies B.V.
Melbournstraat 41,
3047 BH Rotterdam, Holandsko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis:200 ml, priehľadná sklenená fľaška s kovovým uzáverom, nezmývateľný výrobok- olej
z čajovníka určený na pokožku a vlasy s dátumom minimálnej trvanlivosti 28.12.2023, viď
obrázky
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Analýzou bolo zistené, že vo výrobku sa nachádzajú vonné látky linaloola limonene
(namerané hodnoty nad 10 mg/kg a 100 mg/kg), ktoré neboli uvedené v zozname zložiek.
Neuvedenie týchto látok v zozname zložiek je v rozpore s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Táto informácia pomáha
spotrebiteľovi chrániť sa pred použitím výrobkov, ktoré obsahujú špecifické látky, ktoré
môžu vyvolať alergickú reakciu u citlivých osôb.
2. hlásenie č. A12/01326/22
názov: ShivanyaBeautyCream – výrobok na bielenie pokožky
značka:neuvedené
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: Best BeforeDec. 2024
čiarový kód: 6000980911049
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca:AQSA Cosmetics
Market, Karachi, Jaffarabad
75660 Balochistan, Pakistan
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
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popis: svetložltý krém na bielenie pokožky v okrúhlej nádobe, ktorý je zabalený
v kartónovom obale, viď obrázky

Vyššie uvedený výrobok na bielenie pokožky obsahuje ortuť (10300 mg/kg), čo je v rozpore
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.
Ortuť sa hromadí v tele, môže spôsobiť poškodenie obličiek, mozgu a nervového systému,
môže mať vplyv aj na reprodukciu.
Je možné, že uvedené výrobky sa nachádzajú aj v Slovenskej republike.Databáza výrobkov
hlásených do systému Safety Gate/RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej
komisie.
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