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

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 Českej republike
a Nemeckej spolkovej republike. Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č.A12/00888/20
názov: Sunflowers- Perfume- Parfum
značka: Elizabeth Arden
typ výrobku/číslo výrobku: N° K606400
Spray Naturel/ Vaporisateur
výrobná dávka: L7FB1
čiarový kód:0 85805 961121
krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo
výrobca: Greater London House,
Hampstead Road NW1
7QX London, United Kingdom
popis:100 ml, šedá papierová škatuľka obsahujúca parfumovanú vodu v sklenenej fľaške
s rozprašovačom

bez

uzáveru,

výrobok

predávaný aj

cez

internet

cez

stránku:

www.parfemy.cz, tester nepredajný, zoznam zložiek sa neuvádza na obale testera, viď
obrázok.

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látok: D- Limonene, Linalool, Citronellol, Geraniol,
Hydroxycitronellal, Eugenol, Butylphenyl methylpropional, Franesol, Benzyl benzoate,
Benzyl salicylate, ktoré neboli uvedené v zozname zložiek.
2. hlásenie č.A12/00889/20
názov: FAMA- Perfume- Parfum
značka: beautiful parfum
typ výrobku/číslo výrobku: eau de parfum
N°: 9806-50
výrobná dávka: Best before: 10.2020
čiarový kód: 6937926313225
krajina pôvodu: Čínska ľudová republika
výrobca: neuvedené
popis: 55 ml, žltá papierová škatuľka zabalená v celofáne obsahujúca parfumovanú vodu v
sklenenej fľaške so strieborným uzáverom, viď obrázok.

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látok: Linalool, Citronellol, Hydroxycitronellal,
Alpha- isomethyl ionone, Butylphenyl methylpropional, Hexyl cinnamal, Benzyl
salicylate, ktoré neboli uvedené v zozname zložiek.

3. hlásenie č.A12/00890/20
názov: CDL 5 - Perfume - Parfum
značka: Clair de Lune
So French
typ výrobku/číslo výrobku: For Women/ Original/ Natural Spray
výrobná dávka: LOT N° 335
exp.: 08/2023
čiarový kód: 5420069002008
krajina pôvodu: neuvedené
výrobca: neuvedené
popis: 100 ml, čierno-biela papierová škatuľka zabalená v celofáne obsahujúca parfumovanú
vodu v sklenenej fľaške so zlatým uzáverom, viď obrázok.

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látok: Benzyl salicylate, Eugenol, ktoré neboli
uvedené v zozname zložiek.
Analýzou bolo zistené, že vo vyššie uvedených výrobkoch sa nachádzajú látky
v koncentráciách, ktoré si vyžadujú, aby ich prítomnosť bola vyznačená na obale.
Neuvedenie týchto látok v zozname zložiek je v rozpore s čl. 19 ods. 1, písm. g) prítomnosť vonných a aromatických zložiek musí byť uvedená v zozname zložiek, ak

ich

koncentrácia

prekročí

0,001%

v

nezmývateľných

výrobkoch,

nariadenia

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Táto
informácia pomáha spotrebiteľom chrániť sa pred použitím výrobkov, ktoré obsahujú
špecifické látky, ktoré môžu vyvolať alergickú reakciu u citlivých osôb.
4. hlásenie č.A12/00900/20
názov: Spectacular Eyelash Conditioner - sérum na rast mihalníc
značka: Vivele
typ výrobku/číslo výrobku: neznáme
výrobná dávka: Packaging and vessel: CN 8236
Packaging: RN- 1063914
čiarový kód: 4 260267 890073
krajina pôvodu: Rakúsko
výrobca: Schrofner Cosmetics GmbH
Robinigstraße 26a, Salzburg
Austria
popis: 5 ml, čierna plastová fľaška s aplikátorom a s čiernym uzáverom, obsahuje číru
kvapalinu, viď obrázok.

Vo výrobku sa nachádza látka– Cloprostenol isopropylester (0,0012%, 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.
Je možné, že uvedené výrobky sa nachádzajú 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

