ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava
TASR, SITA
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Vybavuje
-/OHVBPKV/162-1/4974/2020/Ki Ing. Kišacová, PhD.

Bratislava
9. 1. 2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných
kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly
výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Nórsku. Ide o nasledujúce
výrobky:
1. hlásenie č. A12/00076/19
názov: Beauty cream – výrobok na bielenie pokožky
značka: Golden Pearl
typ výrobku: neuvedené
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód : 9240548109914
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca: neuvedené
popis: žltý kartónový obal s popisom v arabčine, malý téglik žltej a hnedej farby, viď obrázky

Výrobok obsahuje ortuť (3,3 mg.kg -1).

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

2. hlásenie č. A12/00077/19
názov: Black Spot Corrector – výrobok na bielenie pokožky
značka: Carotone
typ výrobku: Maxi effect Concentrated Formula DSP 10 Concentré en Beta-Carotène
výrobná dávka: 01 BP 4387 ABJ 01
čiarový kód : 6182000104309
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
výrobca: N.P Gandour, Ivory Coast
popis: žltý a červený kartónový obal s obrázkom ženy, malý žltý téglik s oranžovým
uzáverom, viď obrázky

Výrobok obsahuje ortuť (932 mg.kg -1).

3. hlásenie č. A12/00078/19
názov: Ultra moisturising body cream – výrobok na bielenie pokožky
značka: Fair & White
typ výrobku: neuvedené
výrobná dávka: BN 16337
čiarový kód : 877917005486
krajina pôvodu: Francúzsko
výrobca: Labo.Derma, 17 Rue de colisee, 75008, Paris, France
popis: modrý téglik s bielym popisom, viď obrázky

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 ortuť (668 mg.kg -1).

4. hlásenie č. A12/00080/19
názov: Lightening Serum Anti-Ageing – výrobok na bielenie pokožky
značka: Nature Secrete
typ výrobku: A l'huille d'argan
výrobná dávka: LOT: 009, PRD: 28/05/2015 15:56 EXP: 27/05/2019
čiarový kód : 6186000128518
krajina pôvodu: Francúzsko
výrobca: El Paradis Cosmetic, 12 BP, 2136 ABIDJAN 12, France
popis: kartónový obal bielej a striebornej farby so zeleným popisom s obrázkom ženských
nôh, biela fľaša so zeleným popisom, viď obrázky

Výrobok obsahuje ortuť (0,3 mg.kg -1).
5. hlásenie č. A12/00081/19
názov: Knee &albow lightening cream – výrobok na bielenie pokožky
značka: Daggett & Ramsdell
typ výrobku: Extra Strenght Formula
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

výrobná dávka: 0512DR/17023
čiarový kód : 021959205124
krajina pôvodu: USA
výrobca: Fisk Industries, Orangeburg, NY 10962, United States
popis: kartónová škatuľka bielej a ružovej farby s obrázkom ženských nôh, téglik bielej farby
s fialovým označením, viď obrázky

Výrobok obsahuje ortuť (2,5 mg.kg -1).

6. hlásenie č. A12/00083/19
názov: Fade out cream – výrobok na bielenie pokožky
značka: O'Tentilka
typ výrobku: Dry skin
výrobná dávka: MNF: 22/2017 EXP: 11/2022, Y013417
čiarový kód : 7640149080476
krajina pôvodu: Taliansko
výrobca: neuvedený
popis: kartónová škatuľka svetlohnedej a a ružovej farby, malý téglik svetlohnedej farby
s ružovým označením, viď obrázky

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 ortuť (0,4 mg.kg -1).

7. hlásenie č. A12/00084/19
názov: Advanced multi vitamin – výrobok na bielenie pokožky
značka: Fair & Lovely
typ výrobku: neuvedené
výrobná dávka: K1 137.00, # 10/17 @ 09/19
čiarový kód : 8901030649912
krajina pôvodu: India
výrobca: Hindustar Unilever LTD, India
popis: kartónová škatuľka bielej a ružovej farby s obrázkom 2 žien, biela a ružová tuba
s obrázkom 2 žien s ružovým uzáverom, viď obrázky

Výrobok obsahuje ortuť (0,1 mg.kg -1).
8. hlásenie č. A12/00086/19
názov: Savon gomnant exfoliating soap – výrobok na bielenie pokožky
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

značka: Fair & White
typ výrobku: neuvedené
výrobná dávka: Lot: c18G066
čiarový kód : 877917005608
krajina pôvodu: Francúzsko
výrobca: Labo.Derma, 17 Rue du Colisee, 75008, Paris, France
popis: kartónová škatuľka bielej farby, mydlo svetlohnedej farby, viď obrázky

Výrobok obsahuje ortuť (0,2 mg.kg -1).

9. hlásenie č. A12/00087/19
názov: Extra whitening cream with fruit extracts – výrobok na bielenie pokožky
značka: GC Golden Care
typ výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 0334-1249999
čiarový kód : 6527242266284
krajina pôvodu: neuvedené
výrobca: White Secrets Cosmetics
popis: kartónová škatuľka fialovej farby, biely téglik, viď obrázky

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 ortuť (4500 mg.kg -1).

10. hlásenie č. A12/00088/19
názov: Lait aha-2 – výrobok na bielenie pokožky
značka: Fair & White
typ výrobku: neuvedené
výrobná dávka: Exp 09/21, BN 180920
čiarový kód : 87791700546
krajina pôvodu: Francúzsko
výrobca: Labo.Derma, 17 Rue du Colisee, 75008, Paris, France
popis: biela fľaša s oranžovým označením, viď obrázky

Výrobok obsahuje ortuť (1 mg.kg -1).

11. hlásenie č. A12/00089/19
názov: Face beauty cream – výrobok na bielenie pokožky
značka: V.I.P
typ výrobku: Multi Vitamin UV Protector
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód : 03332258193
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca: neuvedený
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

popis: kartónová škatuľka bielej a fialovej farby s obrázkom ženských tvárí, biely téglik
s ružovým uzáverom, viď obrázky

Výrobok obsahuje ortuť (157 mg.kg -1).

12. hlásenie č. A12/00090/19
názov: Whitening cream – výrobok na bielenie pokožky
značka: New Face
typ výrobku: Trade mark: 306749
výrobná dávka: 306749, Mfg. Date: 15-02-2017, Exp. Date: 15-02-2019
čiarový kód : 7111906532137
krajina pôvodu: neuvedené
výrobca: neuvedený
popis: kartónová škatuľka bielej farby s fialovým označením a obrázkom ženskej tváre,
ružový téglik, viď obrázky

Výrobok obsahuje ortuť (25 400 mg.kg -1).

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

13. hlásenie č. A12/00091/19
názov: Natural fairness cream – výrobok na bielenie pokožky
značka: Fair One
typ výrobku: Plus
výrobná dávka: CR4241, Mfg. Date: 09/2018, Best Before: 08/2021
čiarový kód : 8342740014452
krajina pôvodu: India
výrobca: Shahnaz Ayurvedics, India
popis: kartónová škatuľka bielej farby s obrázkom ženskej tváre, biela tuba s obrázkom
ženskej tváre, viď obrázok

Výrobok obsahuje ortuť (1,7 mg.kg -1).

14. hlásenie č. A12/00092/19
názov: Ubtan – výrobok na bielenie pokožky
značka: Seven herbal
typ výrobku: neuvedený
výrobná dávka: 213027
čiarový kód : 8964008371985, 8964000932032
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca: C.P.H.L, Pakistan
popis: kartónová škatuľka zlatej farby s obrázkom, žltá tuba s obrázkom, viď obrázky

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 ortuť (5,4 mg.kg -1).
15. hlásenie č. A12/00093/19
názov: Creme C.T.R. – výrobok na bielenie pokožky
značka: Diana
typ výrobku: neuvedený
výrobná dávka: 180104, 10R06R, MAN:01/2019, EXP: 01/2021
čiarový kód : 5280080004005
krajina pôvodu: Libanon
výrobca: Diana de Beaute S.A.L, P. O box 11 – 7599 Riad el solh, 11072240, Beirut,
Lebanon
popis: kartónová škatuľka tmavomodrej farby s bielym popisom v arabčine, biely téglik
s ružovým uzáverom, viď obrázky

Výrobok obsahuje ortuť (13 600 mg.kg -1).

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

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.

16. hlásenie č. A12/00082/19
názov: Ligtening beauty cream – výrobok na bielenie pokožky
značka: Perfect White
typ výrobku: neuvedený
výrobná dávka: F: 07/17, E:07/19, MAFDRC REG N°:02-9168, Lot: C2/2185A
čiarový kód : 181100530391
krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny
výrobca: Dream Cosmetics, Ivory Coast
popis: biela kartónová škatuľka s obrázkom ženy, biely téglik s obrázkom ženy a zeleným
uzáverom, viď obrázky

Výrobok obsahuje kortikosteroid – betamethasone (1,93 ppm), čo je v rozpore s prílohou
2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 300) nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení
neskorších predpisov.

17. hlásenie č. A12/00085/19
názov: Brightening moisturising solution – výrobok na bielenie pokožky
značka: Fair & Lovely
typ výrobku: neuvedený
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

výrobná dávka: B 189, P 220717
čiarový kód : 8901030561856
krajina pôvodu: India
výrobca: Unilever India Exports limited, India
popis: kartónová škatuľka bielej a ružovej farby s obrázkom ženy, tuba bielej a ružovej farby
s obrázkom ženy a ružovým uzáverom, viď obrázky

Výrobok obsahuje látku – hydroquinone (0,02%), čo je v rozpore s prílohu 2 (Zoznam
látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1339) a prílohou 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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