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Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných
kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly
výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku a v Rakúsku.
Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. A12/00181/20
číslo podania: DE/00335/20
názov: Baby Pflegelotion - Baby body lotion – detský lotion
značka: dm alverde
typ výrobku: Bio-Sheabutter Bio-Kamille
výrobná dávka: všetky výrobné dávky s dátumom best before date: 10/2021
čiarový kód : 4 010355219015
krajina pôvodu: Nemecko
výrobca: Emlyn Naturkosmetik GmbH & Co. KG, Am Weingarten 4, 30974, Wennigsen,
Germany
popis: 200 ml, biela plastová fľaša s bledomodrým uzáverom a 2 etiketami, viď obrázok
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Analýzou bolo zistené, že vo výrobnej dávke 201348 s uvedeným dátumom 10/2021 bol
zistený výskyt kvasiniek (260 KTJ/g). Pri ďalšom testovaní výrobkov spoločnosťou bol
zistený nárast kvasiniek (> 30 000 KTJ/g) vo výrobkoch počas skladovania. Výrobok nie
je v súlade s požiadavkami normy pre detské kozmetické výrobky.
Zistený prekročený povolený limit pre mikroorganizmy je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť)
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady

(ES) č. 1223/2009 o kozmetických

výrobkoch v znení neskorších predpisov.
Výrobca vydal pre spotrebiteľov, prostredníctvom tlače, webovej stránky a Facebooku,
výzvu na vrátenie výrobkov. Taktiež bol zablokovaný online predaj daného výrobku.

2. hlásenie č. A12/00186/20
číslo podania: AT/00367/20
názov: Henna Cone Mehndy – henna farba na pokožku
značka: Malki Mumtaz
typ výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 051, Mfg. Date: 04-2017 Exp. Date: 03-2020
čiarový kód : 4011643677258
krajina pôvodu: Pakistan
výrobca: OMANI BROTHERS, Market 65, 74600 Karachi LEE, Pakistan
popis: kartónová škatuľka s viacfarebným vrecúškom vo vnútri, viď obrázok
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Vo výrobku bola analýzou zistená prítomnosť látky phenol (3,4 +/- 0,7 g/100 g a 2,8 +/0,6 g/100 g). Látka bola uvedená aj v zozname zložiek, čo znamená, že prítomnosť tejto
nie je možné chápať ako neúmyselnú prítomnosť malého stopového množstva zakázanej
látky. Výrobok je v rozpore s prílohu 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami
kozmetických výrobkov, položka č. 1175) 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
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