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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 Rakúsku, v Českej republike, v Taliansku,
v Spojenom kráľovstve a vo Švédsku. Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. A12/00093/20
názov: Black Henna (Henna hair colour) – farba na vlasy
značka: Royal
typ výrobku: neuvedené
výrobná dávka: Batch No 080, Ma. Date: 07/2018 Best B.: 06/2021
čiarový kód : 8 901371 090015
krajina pôvodu: India
výrobca: neuvedené
popis: vrecko v kartónovom obale s rukavicami, viď obrázok
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Výrobok obsahuje látku p-phenylenediamine (PPD – 7,6%) v koncentrácii, ktorá po
zmiešaní s nedostatočným množstvom činidla a dlhým časom pôsobenia na pokožku
hlavy predstavuje riziko pravdepodobného poškodenia zdravia.
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.
Výrobky boli určené aj na slovenský trh.

2. hlásenie č. A12/00102/20
názov: Skin Beautifying Milk – výrobok na bielenie pokožky
značka: Clear Essence
typ výrobku: Maxi-Tone
výrobná dávka: LOT 180913-1
čiarový kód : 7 37192 00100 2
krajina pôvodu: USA
výrobca: Bluefield Associates Inc., 4506, 1100 N Hellman Ave B, CA 91764, Ontario,
United States
popis: viacfarebná plastová fľaša, viď obrázok

Výrobok obsahuje 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.
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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.

3. hlásenie č. A12/00123/20
názov: Nubian KIDS 50 – detské mlieko na opaľovanie sprej
značka: Nubian Kids
typ výrobku: SPF 50, rakytníkový olej, vitamin E, D-Panthenol
výrobná dávka: 0403190318A
čiarový kód : 8586000081949
krajina pôvodu: Slovensko
výrobca: Herba Drug, s.r.o., Mlynská 1335, 053 11 Smižany
popis: 200 ml, biela fľaša so sprejom, viď obrázky

Skúškou na stanovenie slnečného ochranného faktora (SPF) bolo zistené, že výrobok
neposkytuje deklarovanú ochranu, čo je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení
neskorších predpisov.
Výrobca informoval, že predaj výrobku bol pozastavený. Formou oznamov na
predajniach boli spotrebitelia informovaní o stiahnutí výrobkov a možnej finančnej
kompenzácii.

4. hlásenie č. A12/00125/20
názov: Henna Emergency Cone Henna
značka: Rasm E
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typ výrobku: KC-023
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód : neuvedené
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca: neuvedené
popis: henna výrobok zabalený v tvare kornútka. Kornútky sú zabalené v modrej škatuli
s obrázkom ženy s henna tetovaním, viď obrázok

Na výrobku nie sú uvedené niektoré povinné údaje (meno a adresa zodpovednej osoby,
výrobná dávka hmotnosť a zoznam zložiek), čo je v rozpore s čl. 19 (Označovanie)
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady

(ES) č. 1223/2009 o kozmetických

výrobkoch v znení neskorších predpisov.

5. hlásenie č. A12/00094/20
názov: GOLDEN YELLOW – farba na tetovanie
značka: INTENZE
typ výrobku: Article: ST1004GY, Ref: 1037C00416K24090604
výrobná dávka: Exp: 10/31/2021, Batch: W128WP002HCY001, Lot: SS245
čiarový kód : neuvedené
krajina pôvodu: USA
výrobca: Intenze Products Inc., 215 NJ-17, Rochelle Park, NJ 07662, New Jersey, United
States
popis: 29,6 ml, žltý pigment v priehľadnej plastovej fľaške s uzáverom, viď obrázok
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Vo výrobku sa nachádzajú látky: o-toluidine (7,2 mg.kg-1 ), 3,3-dichlorbenzidine (6,4
mg.kg-1 ) a bárium (118 mg.kg-1 ).

6. hlásenie č. A12/00095/20
názov: LIGHT GREEN – farba na tetovanie
značka: INTENZE
typ výrobku: Article: ST1015LG, Ref: 1036C01518D02101007
výrobná dávka: Lot: SS270, Batch: HCY010W140G96IMX40, Exp: 4/30/2023
čiarový kód : neuvedené
krajina pôvodu: USA
výrobca: Intenze Products Inc., 215 NJ-17, Rochelle Park, NJ 07662, New Jersey, United
States
popis: 29,6 ml, pigment v priehľadnej plastovej fľaške s uzáverom, viď obrázky

Vo výrobku sa nachádzajú látky: o-toluidine (34 mg.kg-1 ) a 3,3-dichlorbenzidine (35
mg.kg-1 ).
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7. hlásenie č. A12/00096/20
názov: DESERT SAND MEDIUM – farba na tetovanie
značka: INTENZE, Advanced Tattoo Ink
typ výrobku: ST1067DSM, 1036C06716K26130050
výrobná dávka: Lot: SS245, Batch: W128Y83O78B83IMX40, Exp: 10/31/2021
čiarový kód : neuvedené
krajina pôvodu: USA
výrobca: Intenze Products Inc., 215 NJ-17, Rochelle Park, NJ 07662, New Jersey, United
States
popis: 29,6 ml, bledohnedý pigment v priehľadnej plastovej fľaške s uzáverom, viď obrázok

Vo výrobku sa nachádzajú látky: o-anisidine (10,3 mg.kg-1 ), kadmium (0,33 mg.kg-1 ) a
bárium (324 mg.kg-1 ).

8. hlásenie č. A12/00099/20
názov: Permablend – farba na tetovanie
značka: Tina Davies
typ výrobku: 2 Blonde
výrobná dávka: 0209
čiarový kód : neuvedené
krajina pôvodu: USA
výrobca: Permablend pigments, 460 A Greenway industrial drive, South Carolina, United
States
popis: 15 ml, plastová fľaška, viď obrázok
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Vo

výrobku

sa

nachádzajú

látky:

o-anisidine

(6,2

mg.kg-1 ),

4-methyl-m-

phenylenediamine (0,87 mg.kg-1 ), o-toluidine (< 1 mg.kg-1 ) a polycyklické aromatické
uhľovodíky (1,3 mg.kg-1 ).

9. hlásenie č. A12/00101/20
názov: Matte Black – farba na tetovanie
značka: Solid Ink
typ výrobku: Matte Black
výrobná dávka: LOT 08.13.18 EXP 08.2022
čiarový kód : neuvedené
krajina pôvodu: USA
výrobca: Solid ink, 16600 NW 54th Aveny #6, Miami, Florida, United States
popis: 29,5 ml, plastová fľaška, viď obrázok

Vo výrobku sa nachádzajú látky: polycyklické aromatické uhľovodíky vrátane látky
naphtalene (73,57 mg.kg-1 ), benzo[e]pyrene (1,4 mg.kg-1 ) a benzo[a]pyrene (0,90
mg.kg-1 ).
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10. hlásenie č. A12/00103/20
názov: Micropigment – farba na tetovanie
značka: Lushcolor
typ výrobku: Black Brown
výrobná dávka: Lot 0634
čiarový kód : neuvedené
krajina pôvodu: Čína
výrobca: Guangzhou Wenshen Cosmetics CO. Limited, Room 418, Baiyun Shiguang, No
1630 Jihang Road, Baiyun District, Guangzhou, People' s Republic of China
popis: 8 ml, plastová fľaška, viď obrázok

Vo výrobku bolo zistené prekročené povolené množstvo: arzénu (4,8 mg.kg-1 ), zinku
(160 mg.kg-1 ) a niklu (40 mg.kg-1 ).

11. hlásenie č. A12/00104/20
názov: Nocturnal – farba na tetovanie
značka: Eternal Ink
typ výrobku: Lining & Shading
výrobná dávka: Lot 08/10/18
čiarový kód : neuvedené
krajina pôvodu: USA
výrobca: Eternal Ink, Brighton, Michigan, United States
popis: 60 ml, plastová fľaška, viď obrázok
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Vo výrobku sa nachádzajú látky: polycyklické aromatické uhľovodíky (15.58 mg.kg-1 ),
vrátane látky naphtalene (1,7 mg.kg-1 ),

benzo[e]pyrene (0,09 mg.kg-1 )

a

benzo[a]pyrene (<0,14 mg.kg-1 ).

12. hlásenie č. A12/00105/20
názov: Permablend – farba na tetovanie
značka: Tina Davies
typ výrobku: 1 Grey
výrobná dávka: B20209, Exp 08/20/21
čiarový kód : neuvedené
krajina pôvodu: USA
výrobca: Permablend pigments, 460 A Greenway industrial drive, Fort Mills, United States
popis: 15 ml, plastová fľaška, viď obrázok

Vo výrobku sa nachádza aromatický amín:4-methyl-m-phenylenediamine(0,96 mg.kg-1 ).

13. hlásenie č. A12/00108/20
názov: Honey Brown – farba na tetovanie
značka: FABbrows
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typ výrobku: neuvedené
výrobná dávka: LU2018 EXP: 11-01-2021
čiarový kód : neuvedené
krajina pôvodu: Čína
výrobca: Charming Tattoo Ink, Room 3010, Yunijinghui building, 557-571, Yungchen,
People's Republic of China
popis: 8 ml, plastová fľaška, viď obrázok

Vo výrobku bolo zistené prekročené povolené množstvo: olova (2,3 mg.kg-1 ), zinku (260
mg.kg-1 ) a niklu (17 mg.kg-1 ).

14. hlásenie č. A12/00109/20
názov: Black Brown – farba na tetovanie
značka: XPMU
typ výrobku: neuvedené
výrobná dávka: LU2019010231
čiarový kód : neuvedené
krajina pôvodu: Čína
výrobca: Charming Tattoo Ink, Room 2021, Hongding building, 565, Yungchen East road,
Guangzhou, People's Republic of China
popis: 8 ml, plastová fľaška, viď obrázok
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Vo výrobku bolo zistené prekročené povolené množstvo: arzénu (5,6 mg.kg-1 ), zinku
(210 mg.kg-1 ) a niklu (50 mg.kg-1 ).

15. hlásenie č. A12/00110/20
názov: Mudslide – farba na tetovanie
značka: Eternal ink
typ výrobku: neuvedené
výrobná dávka: LOT M-157 Use by 11.2020
čiarový kód : neuvedené
krajina pôvodu: USA
výrobca: MFG Eternal Ink, 7987 Lochlin Drive, 48116, Brighton, Michigan, United States
popis: 8 ml, plastová fľaška, viď obrázok

Vo výrobku sa nachádzajú látky: o-toluidine (42 mg.kg-1 ) a polycyklické aromatické
uhľovodíky (0,61 mg.kg-1 ).
16. hlásenie č. A12/00111/20
názov: farba na tetovanie
značka: Beauty by Honia
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typ výrobku: Dream Brown
výrobná dávka: LU1904012 EXP: 04/12/22
čiarový kód : neuvedené
krajina pôvodu: Čína
výrobca: Charming Tattoo Ink, Room 21, Hongding building no565, Yungchen, East road,
Baiyun district Guangzhou, People's Republic of China
popis: 8 ml, plastová fľaška, viď obrázok

Vo výrobku bolo zistené prekročené povolené množstvo: arzénu (6,5 mg.kg-1 ), kobaltu
(63 mg.kg-1 ), zinku (1400 mg.kg-1 ) a niklu (110 mg.kg-1 ).

17. hlásenie č. A12/00112/20
názov: farba na permanentný make-up
značka: Icolor
typ výrobku: Nude Pink
výrobná dávka: Ch.nr. 947919
čiarový kód : neuvedené
krajina pôvodu: USA
výrobca: iColor International LLC, 244 Madison Avenue, New York City, United States
popis: 10 ml, plastová fľaška, viď obrázok
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Vo výrobku sa nachádza aromatický amín: 4-methyl-m-phenylenediamine(1,5 mg.kg-1 )
a o-toluidine (< 1 mg.kg-1 ). Ďalej bolo vo výrobku zistené prekročené povolené množstvo
olova (4,5 mg.kg-1 ) a niklu (47 mg.kg-1 ).

18. hlásenie č. A12/00113/20
názov: BLK - farba na tetovanie
značka: Dynamic
typ výrobku: Black
výrobná dávka: 22021140 EXP 04/11/2022
čiarový kód : neuvedené
krajina pôvodu: USA
výrobca: Dynamic Color co, United States
popis: 240 ml, plastová fľaška, viď obrázok

Vo výrobku sa nachádzajú látky: polycyklické aromatické uhľovodíky (15.97 mg.kg-1 ),
vrátane látky naphtalene (1,6 mg.kg-1 ) a benzo[a]pyrene (0,11 mg.kg-1 ).

19. hlásenie č. A12/00114/20
názov: farba na permanentný make-up
značka: Icolor
typ výrobku: Natural Brown
výrobná dávka: LOT 643755
čiarový kód : neuvedené
krajina pôvodu: Lotyšsko
výrobca: iColor LLC, Palasta street 5, L-1050, Riga, Latvia
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popis: 10 ml, plastová fľaška, viď obrázok

Vo výrobku sa nachádzajú aromatické amíny: 4-methyl-m-phenylenediamine (0,89
mg.kg-1 ), o-toluidine (1,4 mg.kg-1 ) a o-anisidine (2 mg.kg-1 ).

Vyššie uvedené farby na tetovanie a 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).

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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