ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava
TASR, SITA
Bratislava, 3. 3. 2015
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 Nemecku.
Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. 206/ 15
názov: farba na vlasy – Kizil Burgundy Henna
značka: Henna Vital
výrobná dávka/typ: Colour Red, batch: No. 001/ barcode: 8906043 560117 (560575), Mfg
date : APR 2013, Exp: date: March 2013
krajina pôvodu: Turecko
popis: 6 ks 10 g vrecúšok s potlačou, zabalené v kartónovej škatuľke, viď obrázok

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látky – 2-nitro-p-phenylenediamine (1,9%), čo je
v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických
výrobkov, položka č. 1319) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
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1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Látka má vysoký
alergický potenciál, preto je zakázaná do kozmetických výrobkov.
2. hlásenie č. 253/ 15
názov: 55H+Efficacité Exceptionnel Body Lotion, Strong Bleaching Treatment –
výrobok na bielenie pokožky
značka: 55H+Paris
výrobná dávka/typ: 112152
krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo
výrobca: neznámy
popis: 500 ml, lotion, biela plastová fľaša, viď obrázok

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látky hydrochinón (3,2%), čo je v rozpore s prílohu
č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1339)
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických
výrobkoch v znení neskorších predpisov.
Hydrochinón je látka, ktorá je určená len na profesionálne použitie a môže sa požívať
iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.
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/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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