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

TASR, SITA
Bratislava, 28. 1. 2014

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných
výrobkov zistených na trhu v Slovenskej republike. Výrobky boli hlásené do systému
RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky).
Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. 67/ 14
názov: „Denim colour compact “ – make up súprava
značka: KTN – Boulevard de Beauté
výrobná dávka/typ: Item-No: 250246_JS, Batch No.: WY120444, EAN: 4 260 224 494504
krajina pôvodu: Čína
popis: otváracia škatuľka s jeansovou potlačou, hmotnosť: očné tiene – 35 g, červeň na líčka
– 12 g, lesk na pery – 14 g, bronzový púder – 12 g, viď obrázky
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2. hlásenie č. 68/ 14
názov: „Denim colour compact “ – make up súprava
značka: KTN – Boulevard de Beauté
výrobná dávka/typ: Item-No: 240005000_JS, Batch No.: WY120443, EAN: 4 260 224
494443
krajina pôvodu: Čína
popis: otváracia škatuľka s jeansovou potlačou, hmotnosť: očné tiene – 10,8 g, červeň na
líčka – 3,4 g, bronzový púder – 10 g, viď obrázok

Na základe laboratórnych výsledkov bolo zistené, že spomínané výrobky nevyhovujú
v ukazovateli chróm (Cr6+). Výrobky nie sú v súlade s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré
nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 97) nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších
predpisov.
Distribútorovi výrobkov bolo uložené opatrenie - zákaz uvádzania predmetných výrobkov
do obehu. Spoločnosť vydala oznámenie pre zákazníkov o možnosti vrátenia predmetných
výrobkov.
Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča spotrebiteľom, aby predmetné
výrobky nepoužívali.
Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke
Európskej komisie (http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotificatio
ns).

S pozdravom

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
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