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

TASR, SITA
Bratislava, 5. 5. 2011
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných
kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly
výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku, v Rakúsku
a v Českej republike.
Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. 374/ 11
názov: „Black Rose Kali Mehandi/Black/ herbal based“ – farba na vlasy
značka: Black Rose Kali Mehandi
krajina pôvodu: India
výrobná dávka: neuvedená
popis: 10 g, farba na vlasy, zeleno hnedý prášok, balený do vrecúšok, ktoré sú zabalené do
kartónovej škatuľky, viď obrázok
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Vo výrobku bola prekročená povolená koncentrácia PPD (3% p-phenylenediamine).
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. Ďalej vo výrobku nie je splnená požiadavka na prítomnosť
oxidačnej látky. Pri použití výrobku podľa návodu (zmiešajte s vodou), vznikajú PPD
autooxidačné produkty (tzv. Bandrowski base).

2. hlásenie:č. 399/ 11
názov: Skin Lightening Serum – sérum na zosvetlenie pokožky do oblasti očí
značka: Clear Essence
krajina pôvodu: USA
výrobná dávka: LOT: 100301-1, EXP: 03/12, čiarový kód: 7 37192 10000 2
popis: 15 ml, plastová fľaša s pumpičkou v kartónovej škatuľke, viď obrázok

Uvedený výrobok obsahuje hydrochinón. K výrobku bol priložený návod len
v anglickom jazyku. V návode bolo uvedené, že výrobok je možné aplikovať len do
okolia očí. Dlhodobou aplikáciou výrobku na rozsiahlejšiu plochu môže vzniknúť
poškodenie zdravia. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.

3. hlásenie č. 400/ 11
názov: Color-Haarspray (4 odtiene) – farebný sprej na vlasy a Glitter-Haarspray - lesk na
vlasy
značka: neuvedené
krajina pôvodu: Čína
dovozca: Pyro-Partner GmbH Rigistr. 8 – 10, 12277 Berlin
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výrobné dávky:
1. Color –Haarsprays, čiarový kód: 4040467078132, šarža: 7813
2. Glitter-Haarspray, čiarový kód: 4040467078149, šarža: 7814
popis: farebné tlakové nádoby, s vrchnákmi vo rôznych farbách ( ružový, modrý, žltý,
svetlofialový a s trblietkami), viď obrázok

Vo výrobkoch bol zistený metanol (55g a 85g/ 100g – použitý nie ako hnací plyn). Táto
látka sa nachádza v prílohe č. 3 (Zoznam látok, ktorých použitie v kozmetických
výrobkoch je obmedzené, položka č. 52) nariadenia vlády Slovenskej republiky č.
658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení
neskorších predpisov.
Ďalej bol v týchto výrobkoch zistený benzén (0,4g a 1,4g /100g), čo je v rozpore
s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov,
položka č. 47) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa
ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov.
Metanol aj benzén pôsobia toxicky pri vdychovaní, pri kontakte s pokožkou aj po požití.

4. hlásenie č. 406 / 11
názov: „ Nail Art Striping in Bottle“ – lak na nechty
značka: ZHIYL
krajina pôvodu: neznáma
výrobca: TAISU NAILS, 63457 TAISU
distribúcia v ČR: SNITT TRADE LTD., Vyšehradská 1349/2, Praha 2 – Nové Mesto,
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128 00, Česká republika
výrobná dávka: neuvedená
popis: 10 ml, lak na nechty – zlatohnedý s perleťou, čierny vrchnák, viď obrázok

V zložení výrobku je uvedená látka dibutylftalát (INCI - Dibutyl phthalate, testami
potvrdený obsah 41,7 g/kg ), čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú
byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 675) nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky
v znení neskorších predpisov. Dibutyl ftalát je látka, ktorá môže poškodiť ešte
nenarodené dieťa, má negatívny vplyv na vývoj mužských a ženských orgánov.

5. hlásenie č. 411/ 11
názov: „Nail Art Laquer-color Club – lak na nechty
značka: Art Club
krajina pôvodu: USA
výrobná dávka: Colour NA 53 – Neon Orange
popis: 7 ml, sklenená fľaštička s čiernym plastovým vrchnákom, viď. obrázok
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V zložení výrobku je uvedená látka dibutylftalát (INCI - Dibutyl phthalate, testami
potvrdený obsah 92,4 g/kg ), čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú
byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 675) nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky
v znení neskorších predpisov. Dibutyl ftalát je látka, ktorá môže poškodiť ešte
nenarodené dieťa, má negatívny vplyv na vývoj mužských a ženských orgánov.

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto
spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich
ďalej nepoužívali.

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

MUDr. Gabriel Šimko, MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
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