ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava

Nebezpečné kozmetické výrobky 10.12.2019
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, Nemecku, Fínsku a v Nórsku. Ide
o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. 1898/19
názov: Muravjinyj spirt – Ants spirits – výrobok na čistenie pokožky „Mravčí lieh“
značka: neuvedené
výrobná dávka/čiarový kód : 4603380000255
krajina pôvodu: Ruská federácia
výrobca: ZAO Jaroslavskaja farmacevti#eskaja fabrika, ul. 1-ja Putevaja 5, Jaroslavl,
Lithuania
popis: 50 ml sklená fľaša, viď obrázky

Na výrobku je uvedená informácia, že obsahuje látku – formic acid v koncentrácii 1,4%,
čo je v rozpore s prílohu 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických
výrobkoch, položka č. 14 – maximálna povolená koncentrácia v použiteľnom výrobku –

0,5% ako kyselina) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009
o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

2. hlásenie č. 1899/19
názov: Bornaja kislota – Boric acid 3% alcohol – výrobok na čistenie pokožky
značka: neuvedené
výrobná dávka : Nr. 30416
krajina pôvodu: Ruská federácia
výrobca: OOO Tulskaja farmacevti#eskaja fabrika, Torchovskij proezd 10, 30004 Tula,
Lithuania
popis: 25 ml sklená fľaška, viď obrázky

Výrobok obsahuje látku – boric acid, čo je v rozpore s prílohu 2 (Zoznam látok, ktoré
nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1396) nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších
predpisov.

3. hlásenie č. 1916/19
názov: Eyelash Serum – sérum na rast rias
značka: abalico
typ výrobku: #44.093
výrobná dávka : Ch 18101, MHD 09/19, 4250737402257
krajina pôvodu: Rakúsko
výrobca: Beautylines, Heizhausgasse 3, 5500 Bischofshofen, Austria

popis: 3 ml, priehľadná plastová fľaška s aplikátorom so strieborným uzáverom a čiernou
etiketou, viď obrázky

Vo výrobku sa nachádza látka – Tafluprost ethyl amide (0,003%, analóg
prostaglandínu). 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.

4. hlásenie č. 1923/19
názov: Pigment Color for Micropigmentation – permanent make-up – farba na
permanentný make up
značka: Mastor
výrobná dávka: Dark Pink M307
krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené
popis: červená plastová fľaška s červeným pigmentom, viď obrázok

Výrobok obsahuje látku o- anisidine (25 mg. kg-1), ktorá by sa nemala nachádzať vo
výrobkoch na tetovanie. Ďalej bolo zistené prekročené povolené množstvo zinku ( 1542
mg.kg -1) vo výrobku.

5. hlásenie č. 1925/19
názov: Micro pigment cosmetic color – permanent make-up ink – farba na permanentný
make up
značka: BioTouch
typ výrobku: Black
výrobná dávka: Lot: 30845
krajina pôvodu: Čína
výrobca: neuvedené
dovozca: Guangzhou Zixuan Beauty Equipment Co. Ltd, Hongding Building 565 Yungchen
East Road, Baiyun District, Guangzhou, People's Republic of China
popis: čierna plastová fľaška s bielym uzáverom, viď obrázok

Výrobok obsahuje prekročené povolené množstvo polycyklických aromatických
uhľovodíkov (1,94 mg.kg

-1),

vrátane benzo(a)pyrene (0,18 mg.kg

-1)

a prekročené

povolené množstvo kadmia (0,42 mg.kg -1) a olova (26 mg.kg -1),

Vyššie uvedené farby na permanentný make up nie sú 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).

6. hlásenie č. 1927/19
názov: Eleven Herbal ubtan with suncreen – výrobok na bielenie pokožky
značka: Aneeza Cosmetics
výrobná dávka/ čiarový kód: 1143723500019
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca: Mountis (PVT) LTD
popis: 70 g, kartónová škatuľka žltej a zlatej farby s obrázkom tváre ženy a muža, viď
obrázky

Výrobok obsahuje ortuť (9,5 mg.kg -1).

7. hlásenie č. 1930/19
názov: Rose cream – výrobok na bielenie pokožky
značka: neuvedené
výrobná dávka: M: 03.2017 E: 03.2020 B: 7519
krajina pôvodu: Libanon
výrobca: Charafeddine Industrial Laboratories, Lebanon
popis: plastový ružový téglik s uzáverom zlatej farby, viď obrázky

Výrobok obsahuje ortuť (4,8 mg.kg -1).

8. hlásenie č. 1931/19
názov: Whitening Anti-Freckle Pckage – výrobok na bielenie pokožky
značka: Feique Rose

typ výrobku: AK:027
výrobná dávka/čiarový kód: 6927347910219
krajina pôvodu: Čína
výrobca: GLDJB (Harbin) Cosmetics Co. Ltd, People´s Republic of China
popis: strieborná kartónová škatuľka s obrázkom ženy a červenej ruže, viď obrázky

Výrobok obsahuje ortuť (16 400 mg.kg -1).

9. hlásenie č. 1932/19
názov: Beauty cream – výrobok na bielenie pokožky
značka: Faiza
typ výrobku: Trade Mark N°: 223190
výrobná dávka/čiarový kód: 6199561995666
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca: Poonia Brtthers, Pakistan
popis: fialová kartónová škatuľka s popisom žltej farby a obrázkom ázijskej ženy, viď
obrázok

Výrobok obsahuje ortuť (28 500 mg.kg -1).

10. hlásenie č. 1935/19
názov: Whitening cream – výrobok na bielenie pokožky
značka: Chandni
výrobná dávka/čiarový kód: 0102196013014
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca: neuvedené
popis: béžová kartónová škatuľka s popisom červenej farby, viď obrázky

Výrobok obsahuje ortuť (1160 mg.kg -1).

11. hlásenie č. 1936/19
názov: Cream with lycopene – výrobok na bielenie pokožky
značka: Beauty Clinic
výrobná dávka/čiarový kód: 3215650214173
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca: neuvedené
popis: béžová kartónová škatuľka s obrázkom ženy, viď obrázky

Výrobok obsahuje ortuť (11 200 mg.kg -1).

12. hlásenie č. 1937/19
názov: Beauty lotion – výrobok na bielenie pokožky
značka: Faiza Beauty
výrobná dávka/čiarový kód: 8993138993349
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca: A.M Cosmetics, Pakistan
popis: fialová kartónová škatuľka s popisom v žltej farbe a obrázkom ženy na prednej strane,
viď obrázky

Výrobok obsahuje ortuť (554 mg.kg -1).

13. hlásenie č. 1938/19
názov: Creme de visage a l'huille d'Argan – výrobok na bielenie pokožky
značka: Flori's - Duo
výrobná dávka/čiarový kód: 7785693257780
krajina pôvodu: Francúzsko
výrobca: Pink rose Cosometics Ltd., France
popis: kartónová škatuľka červenej a žltej farby s dvoma ženskými tvárami, viď obrázok

Výrobok obsahuje ortuť (8300 mg.kg -1).

14. hlásenie č. 1939/19
názov: Feique – výrobok na bielenie pokožky
značka: Feique
typ výrobku: AK:032
výrobná dávka/čiarový kód: EXP: 12/12/2021, 6927347910257
krajina pôvodu: Čína
výrobca: neuvedené
popis: kartónová škatuľka zlatej farby, viď obrázky

Výrobok obsahuje ortuť (19 700 mg.kg -1).

15. hlásenie č. 1940/19
názov: Beauty cream – výrobok na bielenie pokožky
značka: Nice Cosmetics Pakistan
typ výrobku: Natural Face, Registration N°: 280669

výrobná dávka/čiarový kód: Mfg. Date: Mar.2016 Exp. Date: Mar.2018
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca: PGL Laboratories, Pakistan
popis: kartónová škatuľka žltej farby, viď obrázok

Výrobok obsahuje ortuť (17 300 mg.kg -1).

Vo vyššie uvedených výrobkoch na bielenie pokožky sa nachádza ortuť, čo je v rozpore
s prílohu 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka
č. 221) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických
výrobkoch v znení neskorších predpisov.

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

