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

TASR, SITA
Bratislava, 4. 2. 2013

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných
výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre
nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány vo Francúzsku, v Českej republike, v Slovinsku
a vo Veľkej Británii.
Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. 132/ 13
názov: Skin-lightening body cream without hydroquinone – krém na zosvetlenie pokožky
značka: Bio Claire
výrobná dávka/typ: D113538 „L“ P05/10 E05/13
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
popis: 30 g tuba, biely kartónový obal uzatvárateľný obal, viď obrázok

Výrobok obsahuje látku clobetasol, čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré
nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 300 – glukokortikoidy)
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.
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2. hlásenie č. 138/ 13
názov: eau de parfum Diableu – parfumovaná toaletná voda
značka: beautiful® parfum
výrobná dávka/typ: Best before: 04.2015, PAO symbol: 24M, čiarový kód: 6937926316509
krajina pôvodu: Francúzsko
popis: 55 ml, sklená fľaša (mechanický rozprašovač) so strieborným uzáverom, kartónová
škatuľka zabalená v celofánovom obale, viď obrázok

Výrobok obsahuje látku safrol (2,9 mg/kg), čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam
látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 360) nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na
kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.
Ďalej výrobok nie je správne označený. V zozname zložiek nie sú uvedené vonné látky
a aromatické zložky, ktoré sa vo výrobku nachádzajú : Limonene, Benzyl Alcohol,
Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Benzyl salicylate.

3. hlásenie č. 139/ 13
názov: 3814 A Jungle green tattoo – farba na tetovanie
značka: Eternal ink
výrobná dávka/typ: #E46, Lot #087, Mfg. date: 03/27/12, Use by: 03/27/15
krajina pôvodu: neuvedená
popis: 30 ml, viď obrázok
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Vo výrobku bola zistená prítomnosť látky benzo[a]pyrene – 21 µg/kg (zakázaná látka,
podľa prílohy č. II, položka č. 612 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z.
z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších
predpisov).

4. hlásenie č. 140/ 13
názov: Violet rouge D 51 F – farba na tetovanie
značka: JET FRANCE
výrobná dávka/typ: Best before: 10-2013
krajina pôvodu: Francúzsko
popis: 30 ml, viď obrázok

Vo výrobku bolo zistené prekročenie povoleného množstvo nečistôt niklu (4900 +/- 740
mg/ kg). Aplikácia výrobku s uvedeným obsahom niklu pod pokožku predstavuje
nebezpečenstvo vzniku alergickej reakcie.

Výrobky (farby na tetovanie) nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje
požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up
(Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and
permanent make-up).

5. hlásenie č. 146/ 13
názov: Black Henna – pasta na báze Henny určená na maľovanie pokožky rúk
značka: Rani Kone
výrobná dávka/typ: čiarový kód: 6 281104 950147
krajina pôvodu: Saudská Arábia
popis: 4 vrecúška po 10 ml (40 ml), vonkajší kartónový obal, viď obrázok
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Výrobok obsahuje 2,25% PPD (p-phenylenediamine).

6. hlásenie č. 147/ 13
názov: Herbal Henna – výrobok na báze Henny, farba na vlasy, aj na farbenie nechtov
značka: Moon Star
výrobná dávka/typ: Burgundy, 01 Aug 2010, čiarový kód: 8906003771041
krajina pôvodu: India
popis: 6 vrecúšok po 10 g (60 g), vonkajší kartónový obal, viď obrázok

Výrobok obsahuje 3,1 % PPD (p-phenylenediamine). Na výrobku nebol uvedený
zoznam zložiek a dátum minimálnej trvanlivosti.

7. hlásenie č. 148/ 13
názov: Herbal Henna – výrobok na báze Henny, farba na vlasy, aj na farbenie nechtov
značka: Moon Star
výrobná dávka/typ: Copper Brown, 01 Aug 2010, čiarový kód: 8906003771058
krajina pôvodu: India
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popis: 6 vrecúšok po 10 g (60 g), vonkajší kartónový obal, viď obrázok

Výrobok obsahuje 2,2 % PPD (p-phenylenediamine). Na výrobku nebol uvedený
zoznam zložiek a dátum minimálnej trvanlivosti.
Vo výrobkoch na báze Henny bola prekročená povolená koncentrácia pphenylendiamínu. Táto látka sa nachádza v prílohe č. 3 (Zoznam látok, ktorých použitie
v kozmetických výrobkoch je obmedzené, položka č. 8a) nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky
v znení neskorších predpisov. Látka môže spôsobiť vznik alergickej reakcie.

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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