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Vec
Nebezpečné výrobky
Národný kontaktný bod pre RAPEX postúpil na Úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečných výrobkov v Európskej únii. Ide
o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. 447/19
názov: MMS – Mineral Mouthwash Solution – roztok ústnej vody
značka: neznáma
výrobná dávka: 0818-3, 0718-3
krajina pôvodu: Estónsko
výrobca: Living Minerals OṺ, Kivila 18, Tallinn, Estonia
popis: roztok ústnej vody sa skladá z 2 zložiek v rôznych flašiach: zložka A (100 ml) – roztok
Sodium Chlorite a zložka B (100 ml) roztok Hydrochloric Acid, viď obrázky
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Výrobok (konečná zmes po zmiešaní jednotlivých zložiek) obsahuje chlór (namerané
množstvo do 0,01%), čo je v rozpore s s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť
zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 78) nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Na
výrobku sa tiež nachádza informácia, že použitie zmesi zriedenej podľa návodu na
použitie je bezpečné pre zdravie. Uvedený výrobok nie je bezpečný.

2. hlásenie č. 462/19
názov: Neon Eye Mascara – neónová riasenka
značka: PaintGlow
výrobná dávka: 36/2114, čiarový kód: 5 060335 875150
krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo
výrobca: Paintglow, Units 1 – 2 Bowford Building, Workington, Cumbria, United Kingdom
popis: 15 ml, neónová riasenka v plastovej tube s aplikátorom, viď obrázok
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Vo výrobku bola zistená prekročená povolená koncentrácia látky – butylparaben
(0,17%), čo je v rozpore s prílohu č. 5 (Zoznam konzervačných látok povolených
v kozmetických výrobkoch, položka č. 12a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.
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kozmetických výrobkov a farbivo CI 74260, ktoré nie je povolené používať v
kozmetických výrobkoch aplikovaných na oči. Výrobok je v rozpore s čl. 14 ods. 1
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických
výrobkoch v znení neskorších predpisov. Výrobok nie je bezpečný.
Výrobok bol distribuovaný aj do Českej republiky a predávaný cez predajne: Alltoys
s.r.o., Strančice a Ditipo a.s., Uherský Brod.

3. hlásenie č. 463/19
názov: Hair color cream – krémová farba na vlasy
značka: V.B. DR. SAM
výrobná dávka: neuvedená, čiarový kód: 6923515986093
krajina pôvodu: Čína
výrobca: TAZOL (H.K)Biological Technology Co.,LTD, No.30,Round Road1, 510405
Longgui, People's Republic of China
popis: 100 ml, krémová farba na vlasy v čiernej kovovej tube zabalená do čiernej kartónovej
škatuľky, viď obrázky
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Vo výrobku bola zistené nadmerné množstvo látky – Diethylene glycol (povolené stopové
množstvo je 0,1%), čo je v rozpore s s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť
zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1370) a prílohou č. 3 (Zoznam látok, ktoré
nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú
stanoveným obmedzeniam, položka č. 186) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

4. hlásenie č. 465/19
názov: Organic Henna Powder – henna prášok
značka: Dil Se
výrobná dávka: 260116, čiarový kód: 0170000205450
krajina pôvodu: neuvedené
výrobca: neznámy
popis: 500 g, plastové vrecúško, viď obrázky

Vo výrobku bola zistená prítomnosť aeróbnych mezofilných baktérií (180 000 KTJ),
a tiež prítomnosť plesní a kvasiniek (150 KTJ/g). Výrobok nie je bezpečný. Na výrobku
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nie je uvedená krajina pôvodu. Výrobok je v rozpore s čl. 3 a čl. 19 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v zmysle
neskorších predpisov.

5. hlásenie č. 466/19
názov: Terra di Siena – farba na tetovanie
značka: INTENZE
výrobná dávka: LOT: SS227, batch: RX46Q23Y79W124O75RD69G89IMX40
krajina pôvodu: USA
výrobca: Intenze Products Inc., 15 Rt 17 S. Rochelle Park, NJ 07662, United States
popis: 29 ml, plastová fľaška, viď obrázok

Analýzou bolo zistené, že výrobok obsahuje nikel (95,8 +/- 13,4 mg. kg-1 ). Vyššie
uvedená farba na tetovanie nie je 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).

6. hlásenie č. 483/19
názov: G.HAIR Smoothing Treatment – kúra na vlasy
značka: INOAR
výrobná dávka: 2 Tratmiento Antivolume, L. 13997
krajina pôvodu: neuvedené
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výrobca: neuvedené
popis: 250 ml, béžová plastová fľaša, viď obrázok
Výrobok sa predáva spolu so šampónom a maskou na vlasy. Kúra je určená na
vyrovnávanie vlasov.

Výrobok obsahuje látku – formaldehyde (voľný formaldehyd - 10,1 g/100g), ktorá nie je
povolená do výrobkov na vyrovnávanie vlasov. Inhalácia látky môže viesť k poškodeniu
nosohltana. Pri dermálnej expozícií môže výrobok spôsobiť iritácie pokožky a slizníc,
kontaktné alergie. Výrobok nie je bezpečný, čo je v rozpore s čl. 3 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady

(ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších

predpisov.
Na základe vyššie uvedených skutočností Vás žiadame o vykonanie kontroly, vo veci
zistenia výskytu predmetných výrobkov v Slovenskej republike.
V prípade zistenia vyššie uvedených výrobkov postupujte v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl. 25 ods. 5 písm. a) nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.
Informáciu ohľadom zistenia uvedených výrobkov na trhu v Slovenskej
republike zašlite na e-mail janka.kisacova@uvzsr.sk do 12. 4. 2019.

S pozdravom
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

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

