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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. 513/19
názov: telový krém
značka: Sabelnik
výrobná dávka: COMARUM PALUSTRE, 460701166602610
krajina pôvodu: Ruská federácia
výrobca: KroliovFarm, Pionierskaja 4, Koroliov, Russian Federation
popis: tuba obsahujúca krém zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok
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Krém

obsahuje

zmes

konzervačných

látok

Methylisothiazolinone

a Methylchloroisothiazolinone.

2. hlásenie č. 514/19
názov: telový gél – Sustavit Okopnik Mumijo (názov výrobku uvedený v hlásení)
značka: Neogalen
výrobná dávka/čiarový kód: 7640123861824
krajina pôvodu: Ruská federácia
výrobca: KroliovFarm, Pionierskaja 4, Koroliov, Russian Federation
popis: 125 ml, tuba obsahujúca krém proti bolesti svalov a kĺbov v kartónovej škatuľke, viď
obrázok

Krém

obsahuje

zmes

konzervačných

látok

Methylisothiazolinone

a Methylchloroisothiazolinone.

3. hlásenie č. 515/19
názov: telový gél – Sustavit – Reumatin (názov uvedený v hlásení)
značka: Neogalen
výrobná dávka/čiarový kód: 7640123861824
krajina pôvodu: Ruská federácia
výrobca: KroliovFarm, Pionierskaja 4, Koroliov, Russian Federation
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popis: 125 ml, tuba obsahujúca krém proti bolesti zabalená v kartónovej škatuľke, viď
obrázok

Krém

obsahuje

zmes

konzervačných

látok

Methylisothiazolinone

a Methylchloroisothiazolinone.

4. hlásenie č. 520/19
názov: Thermo Xtrem Gel – gél
značka: Nutrytec
výrobná dávka: Ultraconcentrated Effecto Calor, čiarový kód: 8436035242313
krajina pôvodu: Španielsko
výrobca: neznámy
popis: 200 ml, gél na spaľovanie tukov v čiernej plastovej tube s bielym uzáverom, v čiernej
kartónovej škatuľke, viď obrázky
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Krém

obsahuje

zmes

konzervačných

látok

Methylisothiazolinone

a Methylchloroisothiazolinone.

Vo vyššie uvedených nezmývateľných výrobkoch sa nachádza zmes konzervačných
látok Methylisothiazolinone a Methylchloroisothiazolinone, čo je v rozpore s prílohu č. 5
(Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 39)
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických
výrobkoch v znení neskorších predpisov. Zmes je povolená len do zmývateľných
výrobkov. Výrobky pri dlhšom kontakte s pokožkou môžu spôsobiť alergickú reakciu.
5. hlásenie č. 516/19
názov: Dark Brown – hnedá farba na tetovanie
značka: INTENZE
výrobná dávka: LOT: SS261, batch: RX51IMX40, best before: 09.2022
krajina pôvodu: USA
výrobca: distributed by Intenze Products Inc., 215 Rt 17 S. Rochelle Park, NJ 07662, United
States
popis: 29,6 ml, plastová fľaška, viď obrázok
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Analýzou bolo zistené, že výrobok obsahuje nikel (104 +/- 15 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).

Doplňujúce informácie k hláseniu:
6. 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
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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).
Kontrolný orgán urobil opravu v zaradení výrobku z kozmetického výrobku na
chemickú látku.

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 23. 4. 2019.

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