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Nebezpečné kozmetické výrobky 5.12.2019
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 Litve, Slovinsku a vo Fínsku. Ide
o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. 1773/19
názov: Brush – on Gel Nail Kit – gél v súprave na umelé nechty
značka: KISS
typ výrobku: 63374 KGLK01/JR0711 CR05
výrobná dávka : neuvedené
krajina pôvodu: USA
výrobca: Kiss Products Inc., Port Washington, NY 11050, United States
popis: kartónová škatuľka, viď obrázky

Vo výrobku sa nachádza látka – Tetrahydrofurán, čo je v rozpore s prílohu 2 (Zoznam
látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1547) nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení
neskorších predpisov.

2. hlásenie č. 1829/19
názov: Indus Valley gel coloration – prírodná farba na vlasy
značka: Indus Valley
typ výrobku: medium copper blonde, Mfg. Lic.No: HIM/COS/2002/10
výrobná dávka : Batch no. 5943, 08/2018, 07/2021, EAN: 8904061201357
krajina pôvodu: India
výrobca: INDUS COSMECEUTICALS, 79, Industrial Area, Shoghi, (Shimla – 173219 H.P.,
India
popis: prášok na farbenie vlasov v plastových vreckách 4 x 5 g, tuba zo zmesou aloe a med,
šampón, maska, štetec, rukavice, viď obrázky

Vo výrobku bola zistená prekročená povolená koncentrácia látky p-aminophenol (1,7%)
po zmiešaní v oxidačných podmienkach, čo je v rozpore prílohou 3 (Zoznam látok, ktoré
nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú
stanoveným obmedzeniam, položka č. 272 a 12) nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.
Na výrobku neboli uvedené vhodné upozornenia a ich nedostatok predstavuje
nebezpečenstvo pre zdravie spotrebiteľov, čo je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť)
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
výrobkoch v znení neskorších predpisov.

(ES) č. 1223/2009 o kozmetických

3. hlásenie č. 1832/19
názov: Brow Henna medium brown – henna hnedá farba
značka: AS Lashes
typ výrobku: medium brown
výrobná dávka : Batch No. 140A, Mfr. Date 2/2019, best before 1/2022
krajina pôvodu: Slovinsko
výrobca: INDUS COSMECEUTICALS, PLOT No. 79, Industrial Area, Shimla – 173219
HIMACHAL PRADESH, India
popis: hnedý farbiaci prášok v plastových vreckách 1g alebo 3 x 1g, viď obrázok

Vo výrobku bola zistená prekročená povolená koncentrácia látky p-Phenylenediamine
(7,3%), p- aminophenol (14 %) a m-aminophenol (2,9%), ktorý nebol ani uvedený
v zozname zložiek, čo je v rozpore prílohou 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné
v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným
obmedzeniam, položka č. 8 a), 217 a 272) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

4. hlásenie č. 1838/19
názov: BLK Tattoo ink – farba na tetovanie
značka: Dynamic
výrobná dávka: Lot: 12026230
krajina pôvodu: USA
výrobca: Dynamic Color, P.O. Box 21083, Fort Lauderdale, United States
popis: plastová fľaška s čiernym pigmentom, viď obrázok

Výrobok obsahuje prekročené povolené množstvo polycyklických aromatických
uhľovodíkov (1,62 mg.kg -1), vrátane benzo(a)pyrene (0,12 mg.kg -1).

5. hlásenie č. 1839/19
názov: All purpose black Tattoo ink – farba na tetovanie
značka: Bloodline
výrobná dávka: Lot: exp 01/22
krajina pôvodu: USA
výrobca: Bloodline (Skincandy LLC), 3589 Draco Way, Carson city, NV 89701, United
States
popis: plastová fľaška s čiernym pigmentom, viď obrázok

Výrobok obsahuje prekročené povolené množstvo polycyklických aromatických
uhľovodíkov (1,46 mg.kg -1), vrátane benzo(a)pyrene (0,14 mg.kg -1).

6. hlásenie č. 1844/19
názov: Orange Tattoo ink – farba na tetovanie
značka: Colour King
výrobná dávka: neuvedené
krajina pôvodu: Čína
výrobca: neuvedené
popis: plastová fľaška s oranžovým pigmentom, viď obrázky

Výrobok obsahuje aromatický amín – 4-methyl-m-phenylenediamine (13 mg.kg

-1),

látku, ktorá by sa nemala nachádzať vo farbách na tetovanie a prekročené povolené
množstvo bária ( 5214 mg.kg -1).

7. hlásenie č. 1845/19
názov: Black Tattoo ink – farba na tetovanie
značka: Colour King
výrobná dávka: neuvedené
krajina pôvodu: Čína
výrobca: neuvedené
popis: plastová fľaška s čiernym pigmentom, viď obrázky

Výrobok obsahuje prekročené povolené množstvo polycyklických aromatických
uhľovodíkov (1,88 mg.kg

-1),

vrátane benzo(a)pyrene (0,32 mg.kg

povolené množstvo kadmia (0,52 mg.kg -1) a olova (30 mg.kg -1).

8. hlásenie č. 1847/19
názov: The Alex De Pase Series, Magenta Tatto ink – farba na tetovanie
značka: Intenze
typ výrobku: The Alex De Pase Series, Magenta
výrobná dávka: Lot: SS265
krajina pôvodu: USA
výrobca: neuvedené
popis: fľaška s fialovým pigmentom, viď obrázok

-1)

a prekročené

Výrobok obsahuje aromatické amíny – 4-methyl-m-phenylenediamine (13 mg.kg -1) a oanisidine (7 mg. kg-1), ktoré by sa nemali nachádzať vo výrobkoch na tetovanie a
prekročené povolené množstvo bária ( 52 mg.kg -1).

9. hlásenie č. 1848/19
názov: Arte Stylo Cafe Tatto ink – farba na tetovanie
značka: Arte Stylo
typ výrobku: Cafe
výrobná dávka: Lot 180624
krajina pôvodu: USA
výrobca: neuvedené
popis: fľaška s hnedým pigmentom, viď obrázok

Výrobok obsahuje nikel (22 mg.kg -1).

Vo vyššie uvedených farbách na tetovanie boli zistené nepovolené látky a prekročené
povolené koncentrácie látok, 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).

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

