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P.O.BOX 45
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Bratislava, 4. 12. 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 Holandsku.
Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. 1436/ 15
názov: Active performance, moisturising toning body milk. With sweet almond oil –
telové mlieko na bielenie pokožky
značka: QEI+Paris – Laboratoire Pharmaplus
výrobná dávka/typ: S150406 150493
čiarový kód:09886400513
krajina pôvodu: Francúzsko
výrobca: Laboratoire Pharmaplus - Paris
popis: 500 ml biela plastová fľaša, viď obrázok

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látky hydroquinone (4,7%).
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2. hlásenie č. 1437/ 15
názov: Active performance multi-action, moisturising toning cream gel – gél na bielenie
pokožky
značka: QEI+Paris – Laboratoire Pharmaplus
výrobná dávka/typ: neuvedené
čiarový kód:0 98864 00518 7
krajina pôvodu: Francúzsko
výrobca: Laboratoire pharmaplus - Paris
popis: 30 ml tuba, biely kartónový obal, viď obrázok

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látky hydroquinone (3,7%).
Vo vyššie uvedených výrobkoch na bielenie pokožky bola zistená látka hydrochinón, 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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