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Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných
výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre
nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Slovinsku, Litve, Nemecku, v Taliansku
a v Nórsku. Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. 1609/19
názov: Premiun Quakity Henna Powder – henna - čierna farba na vlasy
značka: MAYURI HENNA
výrobná dávka : natural black, MON-CCRR, 1AR-0018, REG.No. 1069611
čiarový kód: MFG.LIC No.:32/2/2013, EAN: 8904242800010
krajina pôvodu: India
výrobca: MAYURI HERBAL CARE Pvt.Ltd., Unit no. 703, 7th floor, srl , KRISHNA
BUILDING, opp.Laxmi industrial estate, New link Road, Andheri (w), Mumbai400053, India
popis: 30 g, plastové vrecko, viď obrázky
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Vo výrobku sa nachádza látka –p-phenylenediamine (PPD - 9,8 hmot. %), ktorá nie je
uvedená v zozname zložiek. Na výrobku tiež chýbajú bezpečnostné upozornenia, ktoré
je potrebné uvádzať v súvislosti s touto látkou pri použití v kozmetických výrobkoch.
Taktiež nie je uvedený na obale zmiešavací pomer.
Ďalej bol vo výrobku zistený prekročený povolený limit pre mikroorganizmy (viac ako
30 000 KTJ/g).
Na výrobku sa nachádzajú tvrdenia „The all natural hair color“ a „Natural black“,
ktoré môžu byť pre spotrebiteľa nebezpečné a zavádzajú, pretože výrobok obsahuje
látku PPD, ktorá má vysoký alergický účinok.
Na základe vyššie uvedeného výrobok je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť), prílohou č. 3
(Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých,
ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č. 8 a)) a s čl. 20 (Tvrdenia)
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady

(ES) č. 1223/2009 o kozmetických

výrobkoch v znení neskorších predpisov.
2. hlásenie č. 1638/19
názov: Bright Sunshine Tattoo – farba na tetovanie
značka: Intenze
výrobná dávka : LOT: SS 254, Batch: HCY004WP006B87080IMX40
krajina pôvodu: USA
výrobca: Intenze Products Inc., 215 Routh 17 South, Rochelle Park, New Jersey, United
States
popis: 29 ml, plastová fľaška, viď obrázok

Výrobok obsahuje látku - Toluidine (62,5 +/- 7,6 mg. kg-1 a 57,6 +/- 14,6 mg. kg-1).
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3. hlásenie č. 1641/19
názov: Mahoney Gangster Grey Dark and Lovely Tattoo – farba na tetovanie
značka: Intenze
typ výrobku: Article: ST1189GGDAL
výrobná dávka : Batch: BK133DIS Ref.: 1037C18916K03080167 Lot: SS243 Exp:
10/31/2021
krajina pôvodu: USA
výrobca: Intenze Products Inc., 215 Routh 17 South, Rochelle Park, New Jersey 07662,
United States
popis: 29 ml, plastová fľaška, viď obrázok

Výrobok obsahuje prekročené povolené množstvo polycyklických aromatických
uhľovodíkov (17,9 mg.kg -1), vrátane benzo(a)pyrene (0,16 mg.kg -1).

4. hlásenie č. 1651/19
názov: NUCLEAR GREEN Tattoo – farba na tetovanie
značka: ETERNAL INK
výrobná dávka : Batch U-139
krajina pôvodu: USA
výrobca: Eternal Ink., Brigton 7987, Lochlin DR Michigan, United States
popis: plastová fľaška so zeleným pigmentom, viď obrázok
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Výrobok obsahuje látky - Anisidine (8 mg. kg-1)a Toluidine (23 mg. kg-1 ).
Vo vyššie uvedených farbách na tetovanie boli zistené látky – o-Toluidine, Anisidine
a prekročené množstvo polycyklických aromatických uhľovodíkov, čo 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).

5. hlásenie č. 1624/19
názov: Professional Toothpaste – zubná pasta
značka: APATITE
typ výrobku: 7%
výrobná dávka : 8809130168978
krajina pôvodu: Korea
výrobca: Sungwon Pharmaceutical Co. Ltd., Republic of Korea
popis: 130 g, kartónová škatuľka, viď obrázky
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Výrobok obsahuje látku – Aminocaproic adid.

6. hlásenie č. 1643/19
názov: Denta Care Toothpaste – zubná pasta
značka: APATITE
typ výrobku: Denta Care
výrobná dávka : 8809130169302
krajina pôvodu: Korea
výrobca: Sungwon Pharmaceutical Co. Ltd., Republic of Korea
popis: 130 g, kartónová škatuľka, viď obrázky

Výrobok obsahuje látku – Aminocaproic adid.
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7. hlásenie č. 1644/19
názov: Apatite Newchito Plus-1 Toothpaste – zubná pasta
značka: APATITE
typ výrobku: Newchito Plus-1
výrobná dávka : 8809130169326
krajina pôvodu: Korea
výrobca: Sungwon Pharmaceutical Co. Ltd., Republic of Korea
popis: 130 g, kartónová škatuľka, viď obrázky

Výrobok obsahuje látku – Aminocaproic adid.

8. hlásenie č. 1645/19
názov: Apatite Whitening Toothpaste – zubná pasta
značka: APATITE
typ výrobku: Whitening
výrobná dávka : 8809130160415
krajina pôvodu: Korea
výrobca: Sungwon Pharmaceutical Co. Ltd., Republic of Korea
popis: 130 g, kartónová škatuľka, viď obrázky
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Výrobok obsahuje látku – Aminocaproic adid.
Vo vyššie uvedených výrobkoch – zubné pasty sa nachádza látka – Aminocaproic acid,
čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických
výrobkov, položka č. 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009
o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Výrobok predstavuje riziko
pre spotrebiteľov, pretože látka Aminocaproic acid patrí medzi hemostatiká (látky
používané v medicíne na zvýšenie zrážania krvi).

9. hlásenie č. 1652/19
názov: šampóny a sprchové gély
značka: Bevola
typ výrobku:
1. Bevola Duchgel (shower gel) 3in1 Energy Kick – sprchový gél 3v1
výrobná dávka: 92030019, EAN: 4337185214998, 300 ml, plastová fľaša
2. Bevola Shampoo Mandelmilch (almond milk) – šampón – mandľové mlieko
výrobná dávka: 91830019, EAN: 4337185214059, 500 ml, plastová fľaša
3. Bevola Shower Gel Mango&Peach – sprchový gél – mango a broskyňa
výrobná dávka: 91400019, EAN: 4337185216046, 500 ml, plastová fľaša
4. Bevola Shower Gel Wild Rose – sprchový gél – šípová ruža
výrobná dávka: 91410019, EAN: 4337185216060, 500 ml, plastová fľaša
krajina pôvodu: Nemecko
výrobca: Weulbier-Kosmetik GmbH, Köthener Straße 70, 06847 Dessau-Roßlau, Germany
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popis: viď obrázky

Výrobca počas vlastnej kontroly vykonávanej v rámci zásad správnej výrobnej praxe
zistil vo vyššie uvedených výrobkoch zvýšený počet mikroorganizmov - Pluralibacter
gergoviae. Výrobky pri používaní by mohli predstavovať riziko pre spotrebiteľov.
Výrobky nie sú v súlade s čl. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.
Vyššie uvedené výrobky boli určené na trh: v Nemecku, Českej republike, Slovenskej
republike a v Poľsku. Výrobca nariadil stiahnutie predmetných výrobkov z trhu aj od
spotrebiteľa. Predajca v Slovenskej republike – Kaufland Slovenská republika v.o.s.
uverejnil oznam pre spotrebiteľov o stiahnutí výrobkov : Bevola sprchový gél – šípová
ruža, 500ml, výrobná dávka: 91410019, čiarový kód: 4337185216060 a Bevola sprchový
gél – mango a broskyňa, 500ml, výrobná dávka: 91400019, čiarový kód: 4337185216046
z predaja aj o možnosti vrátenia predmetných výrobkov.

10. hlásenie č. 1661/19
názov: Brightening lotion – výrobok na bielenie pokožky
značka: Radiant Glow botanical
výrobná dávka : 50550464000098
krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo
výrobca: Radiantglow Cosmetics, Ltd., Essex, United Kingdom
popis: 500 ml, biela fľaša s modrým popisom, viď obrázky
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Výrobok obsahuje látku – hydroquinone (0,05%).
11. hlásenie č. 1662/19
názov: Lightening body lotion (Lait eclaircissant) – výrobok na bielenie pokožky
značka: Fair and White
výrobná dávka : Miss White, BN56587, 877917004502
krajina pôvodu: Francúzsko
výrobca: neuvedené
popis: ružová fľaša so zlatým uzáverom, viď obrázky

Výrobok obsahuje látku – hydroquinone (5,4%).
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Vyššie uvedené výrobky na bielenie pokožky obsahujú látku – hydroquinone, čo je
v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických
výrobkov, položka č. 1339) a prílohou č. 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v
kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam,
položka č. 14) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009
o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.
Hydrochinón je látka, ktorá je určená len na profesionálne použitie a môže sa požívať
iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.
Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke
Európskej komisie (http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm).

S pozdravom

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