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ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Trnavská cesta 52 

P.O.BOX 45 

826 45 Bratislava 

                                                                              

                                                        

                           

 RÚVZ v Slovenskej republike 

 

 

 

Vaša značka/zo dňa      Naša značka       Vybavuje   Bratislava  

       -/-                  OHVBPKV/206-1/520/2019/Ki   Ing. Kišacová, PhD.           9. 1. 2019 

 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. 2007/18 

názov:   OPIUM POUR HOMME - parfum  

značka: YVFS SAINT LAORFNT 

výrobná dávka: NO: 58042, čiarový kód: 6936832890790 

krajina pôvodu: Čína 

výrobca: Shanghai Qinwang Biotechnology Co., Ltd., 4F (East), Building 6, No.800, Jiahao 

Road, Nanxiang Town, Jiading District, Shangai, People's Republic of China 

popis: 100 ml, viď obrázky 
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Vo výrobku bola zistená prítomnosť látok (Cinnamal, Linalool, Benzyl Benzoate, 

Coumarin, Citronellol, Eugenol, Cyclohexene Carboxaldehyde, Geraniol), ktoré neboli 

uvedené v zozname zložiek. Analýzou bolo zistené, že vo výrobku sa nachádzajú látky 

v koncentráciách, ktoré si vyžadujú, aby ich prítomnosť bola vyznačená na obale. 

Neuvedenie týchto látok v zozname zložiek je v rozpore s čl. 19 ods. 1, písm. g), 

prítomnosť vonných a aromatických zložiek  musí byť uvedená v zozname zložiek, ak 

ich koncentrácia prekročí  0,001 % v nezmývateľných výrobkoch, a prílohou č. 3 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č. 1223/2009 o kozmetických 

výrobkoch. Táto informácia pomáha spotrebiteľom chrániť sa pred použitím výrobkov, 

ktoré obsahujú špecifické látky, ktoré môžu vyvolať alergickú reakciu u citlivých osôb.  

 

 

 

2. hlásenie č. 2017/18 

názov: Bright Sunshine  – farba na tetovanie 

značka: Intenze Product Inc. 

výrobná dávka: batch: SS226 

krajina pôvodu: USA 

výrobca: Intenze Products Inc., 215 NJ-17, Rochelle Park, NJ 07662, Rochelle Park, United 

States 

popis: 29,6 ml, fľaška so žltooranžový pigment, viď obrázky 
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Výrobok obsahuje aromatický amín: Anisidine (50 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).  

 

 

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 21. 1. 2019. 

 

 

 

S pozdravom 

    

           

 Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. 

       hlavný hygienik Slovenskej republiky  
 

 

 

 

 

 

 

 


