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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. 172/19
názov: ROSA – HOT PINK – farba na tetovanie
značka: ETERNAL INK
výrobná dávka: Batch number 02/09/16
krajina pôvodu: USA
výrobca: Eternal Ink, Brigton 7987, Lochlin DR Michigan, United States
popis: 30 ml, fľaška s pigmentom, viď obrázok

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

Výrobok obsahuje aromatický amín: Anisidine (26 mg. kg-1), ktorý by sa nemal
nachádzať vo výrobkoch na tetovanie. Výrobok 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).
2. hlásenie č. 173/19
názov: Color Mate – farba na vlasy
značka: Color Mate
výrobná dávka: batch Light Brown 9.7, čiarový kód: 8906016050843
krajina pôvodu: India
výrobca: Henna Industries Pvt. Ltd., PLOT NO 45, SECTOR-27A, 121 003 Faridabadm
Haryana, India
popis: 75 g, prášok na farbenie vlasov, 5 hliníkových vreciek (5 x 15g) , viď obrázky
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Analýzou bolo zistené, že výrobok obsahuje látku barium peroxide (13,6 g/100g)
a nedostatočné množstvo oxidačného činidla na zabezpečenie úplnej reakcie látok v
pripravovanej zmesi. V dôsledku nedostatočnej reakcie dochádza k vzniku látok: 1,4Phenylenediamine a 4-aminophenol, ktoré majú vysoký alergénny potenciál, čo môže
predstavovať riziko pre zdravie.
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.

3. hlásenie č. 174/19
názov: CARAMEL – farba na tetovanie
značka: ETERNAL INK
výrobná dávka: Batch R-136, expiry date 06/2020
krajina pôvodu: USA
výrobca: Eternal Ink, Brigton 7987, Lochlin DR Michigan, United States
popis: 30 ml, fľaška s pigmentom, viď obrázky
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Výrobok obsahuje látky: Anisidine (74 mg. kg-1) a Toluidine (67 mg. kg-1), ktoré by sa
nemali nachádzať vo výrobkoch na tetovanie. Výrobok 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).

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 27. 2. 2019.

S pozdravom

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