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TASR, SITA 

 

Vaša značka/zo dňa      Naša značka                      Vybavuje   Bratislava  
-/-                    OHVBPKV/6665-3/35989/2021/Ka   Ing. Katušinová        30.07.2021           
 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných 

kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly 

výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Slovenskej republike, vo 

Švédsku, v Taliansku.Ide o nasledujúce výrobky: 

 
1. hlásenie č. A12/01148/21 

názov výrobkov: BATH FIZZER– výrobok do kúpeľa 

značka: I HeartRevolution 

typ výrobkov/čiarový kód:  

                             I heartRevolutionBlueberryCrushBathFizzer- EAN: 5057566123365 

                             I heartRevolutionBathFizzer, Caramel LE- EAN: 5057566264341 

                             I heartRevolutionBathFizzer, cotton- EAN: 5057566264358 

                             I heartRevolutionHoneyTeddyBearBathFizzer- EAN: 5057566220699 

                             I heartRevolution Lulu TeddyBearBathFizzer- EAN: 5057566220712 

                             I heartRevolutionMimi LE TeddyBearBathFizzer- EAN:5057566220729 

krajina pôvodu: Čína 

zodpovedná osoba: RevolutionBeautyCosmeticsLimited 

  Alexandra House, TheSweepstakes, Ballsbridge 

  Dublin 4, D04 C7H, Ireland 

distribútor: TheRevolutionCompanys.r.o. 

Na radosti 399 

                    155 21 Praha, Česká republika 
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výrobok ponúkaný cez internet:

popis:150g, výrobky do kúpeľa v

150g, výrobky v tvare medvedíka

 

Vyššie uvedené kozmetické výrobky v

a veľkosťsú ľahko zameniteľné s potravinou

výrobkov s potravinou, môže dôjsť k

ľahko oddeliť, ktoré si deti môžu vložiť 

alebo malé časti končiace v tráviacej trubici môžu poškodiť zdravie dieťaťa.
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ponúkaný cez internet: áno 

150g, výrobky do kúpeľa v tvare americkej šišky, 

tvare medvedíka,výrobky do kúpeľa sú  zabalené do celofánu

Vyššie uvedené kozmetické výrobky vzhľadom na charakteristický tvar, vzhľad, 

sú ľahko zameniteľné s potravinou. Z dôvodu zámeny vyššie uvedených 

potravinou, môže dôjsť k požitiu výrobkov, hlavne u detí. 

môžu vložiť do úst, čo by mohlo znamenať riziko zaduseni

malé časti končiace v tráviacej trubici môžu poškodiť zdravie dieťaťa.
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zabalené do celofánu, viď obrázky.  

zhľadom na charakteristický tvar, vzhľad, farbu 

Z dôvodu zámeny vyššie uvedených 

detí. Malé časti sa dajú 

úst, čo by mohlo znamenať riziko zadusenia 

malé časti končiace v tráviacej trubici môžu poškodiť zdravie dieťaťa. 
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Výrobky nie sú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 

o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisova so smernicou Rady 

87/357/EHS z 25. júna 1987 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov 

týkajúcich  sa výrobkov, ktorých vlastnosti sa javia ako iné než v skutočnosti  sú  a ktoré 

preto ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov.  

 

2.hlásenie č.A12/01151/21 

názov: Gold Skin Clarifying Body LotionwithSnailSlime – výrobok na zosvetlenie pokožky 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 2005 

čiarový kód: 6181100321500 

krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny  

výrobca: neuvedené 

popis: výrobok v plastovej fľaši zabalený v kartónovej krabičke,  

na výrobku sa uvádza: ,, F 08.20, E 08.22“, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyššie uvedený výrobok obsahuje látku - Clobetasolpropionate 0,02 (hmot.%), čo je 

v rozpore  s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka  

č. 300)  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 o kozmetických 

výrobkoch v znení neskorších predpisov. Clobetasolpropionate patrí do skupiny 

kortikosteroidov, ktorý je viazaný na lekársky predpis. Môže spôsobiť podráždenie 

pokožky a endokrinné problémy. 
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3.hlásenie č.A12/01156/21 

názov: Sei BELLA Make-up set- detská kozmetická súprava 

značka: Migliorati 

typ výrobku/číslo výrobku: Ref. A307 

výrobná dávka: 202030710 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika 

výrobca: neuvedené 

dovozca:Migliorati International SrL, 

viaFiume 71 

                25050 

Pavone Del Mella (Brecia), Italy 

popis: kozmetická súprava pre deti - paleta očných tieňov zabalená v kartónovej škatuľke, 

viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo vyššie uvedenom výrobku bola stanovená prekročená hodnota celkového chrómu. 

Kontrolný orgán posúdil, že výrobok nie je bezpečný podľa článku 3 (Bezpečnosť) 

nariadenia 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. 
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Je možné, že uvedené výrobky sa nachádzajú 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 

 
 
                                                                               PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH 

                                                                            hlavný hygienik Slovenskej republiky 
 
 

 
 
 

 
 


