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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 Estónsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. 844/17
názov: Ultra Soft Babytücher (Ultra soft baby wipes) – detské vlhčené utierky
značka: Ultra Soft
výrobná dávka/typ: No 132591
krajina pôvodu: Holandsko
zodpovedná osoba - výrobca: AM/63, P.O. Box 37211, 1030 AE Amsterdam,
The Netherlands
popis: 30 ks (20 x 15 cm), bledomodrý obal, s čiernobielou fotografiou dieťaťa, viď obrázok
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V tomto nezmývateľnom výrobku bola zistená prítomnosť zmesi konzervačných látok
Methylchloroisothiazolinone (99,4 mg.kg-1 +/- 1,9 mg.kg-1) a Methylisothiazolinone (36,5
mg.kg-1 +/- 0,7 mg.kg-1), 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. Výrobok môže spôsobiť
alergickú reakciu u citlivých osôb.

2. hlásenie č. 851/17
názov: Make up remover – odstraňovač mejkapu
značka: Lumi
výrobná dávka/typ: Item 1155, čiarový kód: 4744034013334
krajina pôvodu: Estónsko
zodpovedná osoba - výrobca: Perfect Cosmetics OÜ, Tiigi 61b, Tartu, Estonia
popis: 100 ml fľaša zabalená v bielom kartónovom obale, 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 bol zistený prekročený povolený limit pre mikroorganizmy (7,8 x 10 0000
KTJ/ 1 g), čo je v rozpore s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Ak by bol výrobok
použitý na poškodenú pokožku alebo príde do kontaktu s očami, môže spôsobiť infekciu
alebo podráždenie.
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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