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

TASR, SITA
Bratislava, 3. 6. 2013
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných
výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre
nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Taliansku.
Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. 603/ 13
názov: „ Keratin Complex Repair Therapy – Intense RX“ – keratínová kúra na vlasy
značka: Coppola
výrobná dávka/typ: Ionic Keratin Protein Restructing Serum
čiarový kód: 9492248912 (50 ml), 9492249984 (473 ml)
krajina pôvodu: Brazília
popis: kúra pozostáva z 2 výrobkov:
- 50 ml pevná fľaška kovovej farby s pumpičkovým dávkovačom, obsah: číra
tekutina s ovocnou vôňou, čierny kartónový obal s ružovým a bielym popisom
- 473 ml čierna plastová fľaša s pumpičkou, viď obrázky
-

Vo výrobkoch bola zistená prekročená povolená koncentrácia formaldehydu (viazaný
0,5% a voľný 0,8 %).
Bankové spojenie: 7000135898/8180
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

2. hlásenie č. 631/ 13
názov: „ KeraVino – Premiere Brazilian Keratin System“ – keratínová kúra na vlasy
značka: BioNaza Cosmetics
výrobná dávka/typ: 236 ml, 5248700201, plastová fľaša
473 ml, 5248700213, plastová fľaša
976 ml, 5248700207, plastová fľaša s otočným uzáverom a hnedou
etiketou
krajina pôvodu: Brazília
popis: kúra pozostáva z 3 výrobkov, viď obrázok

Vo výrobkoch bola zistená prekročená povolená koncentrácia formaldehydu:
- vo výrobku s obsahom 236 ml – viazaného 0,9% a 0,9% voľného
- vo výrobku s obsahom 473 ml – viazaného 1,7 % a 1,7% voľného
- vo výrobku s obsahom 976 ml – viazaného 1,5 % a 1,6 % voľného.

3. hlásenie č. 632/ 13
názov: „ DIAMOND – Premiere Brazilian Keratin System“ – keratínová kúra na vlasy
značka: BioNaza Cosmetics
výrobná dávka/typ: 119 ml, sprej, 5248700224, plastová fľaša
236 ml, 5248700211, plastová fľaša
354 ml, 3600029145, plastová fľaša
946 ml, 5248700220, plastová fľaša s otočným uzáverom, čierna etiketa
krajina pôvodu: Brazília
popis: kúra pozostáva zo 4 výrobkov, viď obrázok
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Vo výrobkoch bola zistená prekročená povolená koncentrácia formaldehydu:
- vo výrobku s obsahom 119 ml – viazaného 1,3% a 1,7% voľného
- vo výrobku s obsahom 236 ml – viazaného 1,0 % a 1,0% voľného
- vo výrobku s obsahom 354 ml – viazaného 1,3 % a 0,8 % voľného
- vo výrobku s obsahom 946 ml – viazaného 1,0 % a 1,0 % voľného.

4. hlásenie č. 636/ 13
názov: „ Choco Hair – Brazilian Keratin Chocolate“ – keratínová kúra na vlasy
značka: BioNaza Cosmetics
výrobná dávka/typ/čiarový kód: 5248700206
krajina pôvodu: Brazília
popis: kúra pozostáva z 3 výrobkov:
- 119 ml, plastová fľaša, sprej, hnedá etiketa
- 473 ml, plastová fľaša, hnedá etiketa
- 946 ml, plastová fľaša s otočným uzáverom, hnedá etiketa, viď obrázok

Vo výrobkoch bola zistená prekročená povolená koncentrácia formaldehydu:
- vo výrobku s obsahom 119 ml – viazaného 1,8% a 1,7% voľného
- vo výrobku s obsahom 473 ml – viazaného 1,8 % a 1,4% voľného
- vo výrobku s obsahom 946 ml – viazaného 1,4 % a 1,2 % voľného.
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5. hlásenie č. 637/ 13
názov: „ Fluido Gel Extra“ – kúra na vlasy
značka: PAZZINI Spazzola Progressiva
výrobná dávka/typ/čiarový kód: 8010820012376
krajina pôvodu: Brazília
popis: 1000 ml, plastová fľaša šedej farby, viď obrázok

Vo výrobku bola zistená prekročená povolená koncentrácia formaldehydu (viazaného
1,4% a 1,3% voľného).
Formaldehyd ako konzervačná látka sa nachádza v prílohe č. 6 (Zoznam povolených
konzervačných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 5) nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické
výrobky v znení neskorších predpisov.

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/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).

S pozdravom

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