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Vec 

Nebezpečné kozmetické výrobky 

 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných 

kozmetických výrobkoch v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX 

(systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) 

kontrolné orgány v Írsku, vo Švédsku, vo Francúzsku, v Taliansku, v Litve, v Českej republike 

a v Spojenom kráľovstve. Ide o nasledujúce výrobky: 

 

1. hlásenie č. A12/01640/22 

názov: ToothFaerieToothpaste– zubná pasta 

značka:ToothFaerie 

typy výrobkov/čísla výrobkov:ToothFaerieActivatedCharcoalwithcoconutToothpaste 

ToothFaerie Orange &PetitgrainToothpaste 

ToothFaeriePeppermint&SpearmintToothpaste 

ToothFaerieActivatedCharcoalwithpeppermint/spearmint 

Toothpaste 

ToothFaerieSweetFennel&TurmericToothpaste 

ToothFaerieCinnamonLeaf&SpearmintToothpaste 

výrobná dávka: všetky výrobné dávky 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Írsko 
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výrobca:ToothFaerie, Co. Clare, Co. Clare, Írsko

výrobok ponúkaný cez internet: 

https://www.neighbourfood.co.uk

https://www.paxwholefoodsecogoods.com

https://diatomaceousearthireland.ie

popis: zubná pasta v baleniach

obrázky 

 

Podľa zoznamu zložiek je na obale výrobku uvedená látka 

je v rozpore s nariadením EP a

látka môže byť toxická pre reprodukciu.

 

2. hlásenie č. A12/01644/22 

názov: WhiteGoldwhiteningcreamwithpapayaextract

značka:neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8964002132263 

krajina pôvodu: Pakistan 

výrobca:WhiteGoldFranceInt.

325 Grand TrunkRd, DarogheWala, 

                54000 Lahore, Pakistan

Tel.: 00421 2 49 28 4245  e-mail: andrea.katusinova@uvzsr.sk
Fax: 00421 2 44 37 26 41  internet: www.uvzsr.sk

ToothFaerie, Co. Clare, Co. Clare, Írsko 

výrobok ponúkaný cez internet: https://dutchhealthstore.com,https://www.organico.ie,

https://www.neighbourfood.co.uk, https://www.oneshop.ie, https://newleafonline.ie,

https://www.paxwholefoodsecogoods.com, https://downtoearth.ie, https://ecostorie.ie

https://diatomaceousearthireland.ie, https://thefillingstationecostore.ie, https://bareblue.ie

zubná pasta v baleniach 55 a 85 ml, sklenená nádoba s kovovým uzáverom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa zoznamu zložiek je na obale výrobku uvedená látka - sodiumtetraborate (Borax), čo 

EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Uvedená 

látka môže byť toxická pre reprodukciu. 

 

whiteningcreamwithpapayaextract– krém na zosvetlenie

neuvedené 

 

ranceInt. 

325 Grand TrunkRd, DarogheWala, Lahore Pakistan 

54000 Lahore, Pakistan 

andrea.katusinova@uvzsr.sk 
www.uvzsr.sk 

https://www.organico.ie, 

, https://newleafonline.ie, 

https://ecostorie.ie, 

https://bareblue.ie 

kovovým uzáverom, viď 

sodiumtetraborate (Borax), čo 

kozmetických výrobkoch. Uvedená 

krém na zosvetlenie pokožky 
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výrobok ponúkaný cez internet: https://jiji.co.ke 

popis:krém na zosvetlenie pokožky béžovej farby, zabalený v kartónovej škatuľke, viď 

obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok na zosvetlenie pokožky obsahuje ortuť (nameraná hodnota: 23 200 mg/kg), čo je 

v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Ortuť sa 

hromadí v tele a môže spôsobiť poškodenie obličiek, mozgu, nervového systému, môže 

mať vplyv aj na reprodukciu. 

 

3. hlásenie č. A12/01645/22 

názov: Light and naturalCarotone Black spot corrector– krém na zosvetlenie pokožky 

značka:neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 6 182000 104309 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca:neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 
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popis:krém na zosvetlenie pokožky svetložltej farby, zabalený v kartónovej škatuľke, viď 

obrázky 

 

Výrobok obsahuje látku - hydroquinone, čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 

1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Hydrochinónmôže spôsobiť podráždenie pokožky 

a dermatitídu. 

 

4. hlásenie č. A12/01661/22 

názov: Soin des cheveux - Masquekératine - keratinhairMask - Soinrégénérant - 

Cheveuxsecs  - DryHair– maska na vlasy 

značka:BYPHASSE 

typ výrobku/číslo výrobku:MasqueCapillaireKératine BYPHASSE Cheveuxsesc 250 ml soin 

régénérant 

výrobná dávka: 569613 

čiarový kód: 8436097092659 

krajina pôvodu: Španielsko 

výrobca:Dober Import - Export S.L. 

Av.Portal de l'Angel, 42 

                08002 Barcelone, Španielsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis:maska na vlasy s keratínom, plastový téglik s bielym uzáverom, viď obrázky 
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Výrobok obsahuje látku - ButylphenylMethylpropional (BMHCA, 0,005hmot. %), ako 

aj zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone 

(namerané hodnoty: do 0, 00195hmot. %), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 

1223/2009 o kozmetických výrobkoch.Látka BMHCA môže poškodiť reprodukčný systém 

a spôsobiť senzibilizáciu pokožky. Zmes konzervačných látok je povolená len do 

zmývateľných výrobkov.  Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu. 

 

5. hlásenie č. A12/01675/22 

názov: CarolightLighteningbeautycream– krém na zosvetlenie pokožky 

značka:neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 05/23 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu:Konžská demokratická republika 

výrobca:Angel Cosmetics 

        17e rueLimeteIndustriel 

               Kinshasa, Konžská demokratická republika 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: krém na zosvetlenie pokožky, viď obrázky 
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Výrobok obsahuje látku -hydroquinone, čo 

je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. 

Hydrochinónmôže spôsobiť podráždenie pokožky a dermatitídu. 

 

6. hlásenie č. A12/01682/22 

názov: Splend'or– sprej na vlasy 

značka:Splend'or 

typ výrobku/číslo výrobku: 108060 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Taliansko 

výrobca:Mirato S. p. A. 

StradaprovincialeEstSesia 

                28064 Landiona (NO), Taliansko 

výrobok ponúkaný cez internet:  

popis:300 ml, sprej na vlasy, viď obrázky 
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Výrobok obsahuje látku - ButylphenylMethylpropional. 

 

7. hlásenie č. A12/01684/22 

názov: Splend'or– sprej na vlasy 

značka:Splend'or 

typ výrobku/číslo výrobku: 108110 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 003510 000609 

krajina pôvodu: Taliansko 

výrobca:Mirato S. p. A. 

StradaprovincialeEstSesia 

                28064 Landiona (NO), Taliansko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis:300 ml, sprej na vlasy, viď obrázky 
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Výrobok obsahuje látku - ButylphenylMethylpropional. 

 

8. hlásenie č. A12/01685/22 

názov: Original Man – pánska voda po holení 

značka:Omerta&Original Man 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Holandsko 

výrobca:Coscentra BV, Kerkrade, Holandsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis:pánska voda po holení, výrobok je zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok obsahuje látku - ButylphenylMethylpropional. 

9. hlásenie č. A12/01687/22 

názov: True XN pourhomme– pánska voda po holení 

značka:True XN 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 412/364/19 

čiarový kód: neuvedené 
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krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca:neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 100 ml, pánska voda po holení zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok obsahuje látku - ButylphenylMethylpropional. 

 

10. hlásenie č. A12/01688/22 

názov: YuvenBeauty–  toaletná voda pre ženy 

značka:YuvenBeauty 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: L12816 

čiarový kód: 8 424730 003254 

krajina pôvodu: Španielsko 

výrobca:YuvenBeauty S. L. U. 

Polig.Malpica, C/D - P.66 - Local B 

50057 Zaragoza, Španielsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 100 ml, toaletná voda pre ženy, výrobok je zabalený v kovovej nádobe, viď obrázky 
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Výrobok obsahuje látku -  ButylphenylMethylpropional. 

 

11. hlásenie č. A12/01689/22 

názov: GoldenChallenge– parfumovaná voda 

značka:GoldenChallenge 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Holandsko 

výrobca:Coscentra BV, Kerkade, Holandsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis:parfumovaná voda, ktorá sa nachádza v kovovom obale, viď obrázky 
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Výrobok obsahuje látku - ButylphenylMethylpropional. 

 

12. hlásenie č. A12/01691/22 

názov: Gelcorpo. Coadiuvantecosmeticoneltrattamentodellesmagliature– telový gél 

značka:Cosmi 

typ výrobku/číslo výrobku: C754103 

výrobná dávka: 1606211 

čiarový kód: 8 053285 010891 

krajina pôvodu: Taliansko 

výrobca:neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis:telový gél proti striám, zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok obsahuje látku - ButylphenylMethylpropional. 
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Vyššie uvedené výrobky obsahujú látku -ButylphenylMethylpropional (Lilial), ktorá je 

zakázaná v kozmetických výrobkoch. Výrobky nie sú v súlade s nariadením EP a Rady č. 

1223/2009 o kozmetických výrobkoch. 

 

13. hlásenie č. A12/01695/22 

názov: Cherry Skin RejuvenationSleepMask– maska na tvár 

značka:neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: IM122A 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 6972423633438 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca:neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis:150 g, maska na tvár v plastovom tégliku s kovovým uzáverom, ktorá je zabalená 

v kartónovej škatuľke. Výrobok sa aplikuje na pokožku cez noc bez opláchnutia, viď obrázok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zozname zložiek je uvedená konzervačná  látka -Methylisothiazolinone. 

 

14. hlásenie č. A12/01699/22 

názov: Cool Aloe Restores Skin Moisture– gél 

značka:neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: 8277 
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výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 7773931012345 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca:neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis:60 g,gél určený na hydratáciu a revitalizáciu pokožky. Výrobok sa nachádza v modrej 

plastovej tube s modrým uzáverom, predáva sa v balení spolu s výrobkom na ochranu pred 

slnečným žiarením SPF 35 + pa +++, ktorý sa nachádza v žltej tube. Obidva výrobky sú zabalené 

v kartónovej škatuľke, na obale je uvedená značka CRSO®,  viď obrázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zozname zložiek je uvedenákonzervačná  látka -Methylisothiazolinone. 

 

Vo vyššie uvedených nezmývateľných výrobkoch je v zozname zložiek uvedená 

konzervačná látka - Methylisothiazolinone, čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 

1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Uvedená konzervačná látka je povolená len 

do zmývateľných výrobkoch. Výrobky môžu spôsobiť alergické reakcie u citlivých osôb. 
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15. hlásenie č. A12/01719/22 

názov: GOCCI GILLIAN BOOM – toaletná voda 

značka: GORDANO PARFUMS 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 11.2026 

čiarový kód: 5902114884987 

krajina pôvodu: Poľsko 

výrobca:REVERS COSMETISC Sp. Z.o.o. 

ul.Slowikowskiego 39 A 

05-090 Raszyn, Poľsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis:50 ml,toaletná voda v sklenenej fľaši so strieborným uzáverom, zabalená 

v svetloružovej kartónovej škatuľke a v celofáne, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obale výrobku je v zozname zložiek uvedená zakázaná látka - 

ButylphenylMethylpropional (BMHCA), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 

1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Uvedená látka BMHCA môže poškodiť reprodukčný 

systém a môže spôsobiť senzibilizáciu pokožky. 
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16. hlásenie č. A12/01721/22 

názov:  Sun2 Fruit Passion –telové mlieko 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 01804068 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Švédsko 

výrobca:UltraTan AB, Box 80, 598 40 Vimmerby, Švédsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: telové mlieko, ktoré je určené na použitie pred opaľovaním v soláriu, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo vyššie uvedenom nezmývateľnom výrobku je v zozname zložiek uvedená zmes 

konzervačných látok -Methylchloroisothiazolinone (MCI) a Methylisothiazolinone (MI), čo 

je v rozpore s nariadením EP a Rady o kozmetických výrobkoch. Zmes je povolená len do 

zmývateľných výrobkov. Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb. 

 

17. hlásenie č. A12/01724/22 

názov:  NoorHerbalbeautyCreamAvocado& Aloe Vera–krém  

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: TM#:376129 

čiarový kód: neuvedené 
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krajina pôvodu: Pakistan 

výrobca:neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: krém zelenej farby, ktorý je zabalený v zeleno-striebornej, čiernej kartónovej škatuľke, 

viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok obsahuje ortuť (21 700 mg/kg). 

 

18. hlásenie č. A12/01725/22 

názov:  Kojiesan skin lighteningfacecream– krém na zosvetlenie pokožky 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: KFCHO105102123 

čiarový kód: 489014128016 

krajina pôvodu: Filipíny 

výrobca:BEVI BeautyElementsVenturesInc 

Batangas St.cor. Honduras St. 

1262 Makati City, Filipíny 

výrobok ponúkaný cez internet: Amazon 



IČO: 00607 223   Tel.: 00421 2 49 28 4245  e-mail: andrea.katusinova@uvzsr.sk 
DIČ: 2020878090   Fax: 00421 2 44 37 26 41  internet: www.uvzsr.sk 
 
 

popis: krém na zosvetlenie pokožky, ktorý je  zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky 

 

 

Výrobok obsahuje ortuť (0,829 mg/kg). 

 

Vyššie uvedené výrobky obsahujú ortuť, čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 

1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Ortuť sa hromadí v tele a môže spôsobiť 

poškodenie obličiek, mozgu a nervového systému. Taktiež má vplyv aj na reprodukciu. 

 

19. hlásenie č. A12/01726/22 

názov:  BIELENDA SUN CARE CoconutSuntanMilk SPF 15 – výrobok na ochranu pred 

slnečným žiarením 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 05.2022.2901419 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Poľsko 

výrobca:BielendaKosmetykiNaturalne S. A. 

Fabryczna 20, 31-553 Krakow, Poľsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: výrobok na ochranu pred slnečným žiarením sa nachádza v oranžovej fľaši s modrým 

uzáverom, viď obrázky 
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Na obale výrobku je v zozname zložiek uvedená zakázaná látka - 

ButylphenylMethylpropional (BMHCA), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 

1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Uvedená látka BMHCA môže poškodiť reprodukčný 

systém a môže spôsobiť senzibilizáciu pokožky. 

 

Doplňujúce informácie k hláseniu: 

20. hlásenie č. A12/01569/22 

názov: EcoWhiteCartonShavingKit GQGEN10059 – súprava na holenie 

značka:BunzlRafferty 

typ výrobku/číslo výrobku: GQGEN10059 

výrobné dávky: 20-2708 

21-2709 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika 

výrobca:YangZhouOlandeCosmeticCompanyLtd 

Number 18 Xinrong Road, Hanji Town 

YangZhou City, Čínska ľudová republika 

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené 
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popis:súprava na holenie, ktorá obsahuje 10 ml krém v bielej tube a dvojčepeľový plastový 

holiaci strojček. Súprava na holenie je zabalená v bielej kartónovej škatuľke o rozmere: 

50x120x25 mm,  viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok je kontaminovaný baktériami druhu Burkholderia, čo predstavuje mikrobiologické 

riziko. Prítomnosť baktérieBurkholderia môže spôsobiť infekcie, ako je pneumónia, 

infekcie rán a sepsu, najmä u ľudí s oslabenou imunitou a ľudí s cystickou fibrózou. 

Výrobok nie je v súlade s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. 

Kontrolný orgán so sídlom v Spojenom kráľovstve doplnil v uvedenom 

hláseníA12/01569/22 dodatočnú informáciu ovýrobnej dávke 20-2708. 

 

Je možné, že uvedené výrobky sa nachádzajú aj v Slovenskej republike.Databáza výrobkov 

hlásených do systému Safety Gate/RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej 

komisie. 

 
 
 


