
ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Trnavská cesta 52 

P.O.BOX 45 

826 45 Bratislava 
                                                                          

    

 

Bratislava  

25.11.2020 

 

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 vo Francúzsku, Nemeckej spolkovej 

republike, Švédsku, Fínsku, Holandsku a  Cyprus. Ide o nasledujúce výrobky: 

 

1.hlásenie č.A12/01530/20 

názov: Lase Peroxide Sensy –výrobok na bielenie zubov  

značka: DMC 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené  

výrobná dávka: 13394 

čiarový kód: 0874817000030 

krajina pôvodu: Brazília 

výrobca: neuvedené 

popis: sada na bielenie zubov,   

           sada na bielenie zubov zabalená v kartónovej škatuľke, viď. obrázok. 

 



Na obale kozmetického výrobku je uvedená informácia, že výrobok obsahuje peroxid 

vodíka v koncentrácii 15-30%, čo je v rozpore s prílohou č. 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú 

byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným 

obmedzeniam, položka č. 12 d) a 12 e)) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Výrobok na 

bielenie zubov s obsahom peroxidu vodíka prítomného alebo uvoľneného v koncentrácii 

vyššej ako 6% nie je povolené uvádzať na trh Európskej únie. 

 

2.hlásenie č.A12/01549/20 

názov: Even True tone correct fade cream- výrobok na bielenie pokožky 

značka: Black Opal 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: BH9 

čiarový kód: 27811 05604 

krajina pôvodu: Spojené štáty americké 

výrobca: Biocosmetic Research labs LIC 

                New York 11101, United States  

popis: Výrobok v bledohnedej tube zabalený do kartónovej škatuľky s označením: „obsahuje 

hydroquinon“, viď. obrázok. 

 

 

 

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látky- Hydroquinone 1,8%, čo je v rozpore 

s prílohou 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka 



č.1339) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 o kozmetických 

výrobkoch v znení neskorších predpisov. 

 

3.hlásenie č.A12/01556/20 

názov: Argan Oil–olej na vlasy a na pokožku  

značka: AlezaR 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené  

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 6438249010919 

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika 

výrobca: Bingo Hair Cosmetic Manufacture Ltd. 

popis: argánový olej na vlasy a na pokožku, 50 ml. 

           výrobok v tmavej plastovej fľaštičke, viď. obrázok. 

 

 

 

 

Podľa informácii poskytnutých od výrobcu vo výrobku sa nachádza zakázaná látka-

Octamethylcyclotetrasiloxane, čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú 

byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č.1388) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších 

predpisov. 

 

4.hlásenie č.A12/01561/20 

názov: Bio Claire Creme Corporelle Eclaircissante –krém na bielenie pokožky   



značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: Skin lightening cream 

výrobná dávka: 534098267. Expire date  07/2018 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny 

výrobca: Novelle Parfumerie Gandour 

                Zone Industrielle de Yopogon, Ivory Coast 

popis: krém na bielenie pokožky 

           výrobok v plastovej tube zabalený do kartónovej škatuľky, viď. obrázok. 

 

Vyššie uvedený výrobok na bielenie pokožky obsahuje látku- Clobetasol propionate 

v množstve 0,1% a ortuť v množstve 5,38 mg/kg, čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam 

zakázaných látok v kozmetických výrobkoch,  položka č.300 a položka č. 221)  nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení 

neskorších predpisov. Clobetasol patrí do skupiny Kortikosteroidov, ktorý je viazaný na 

lekársky predpis. Môže spôsobiť podráždenie pokožky a endokrinné problémy. 

 

5.hlásenie č.A12/01562/20 

názov: New Face Whitening Cream– krém na bielenie pokožky  

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: New Face Whitening Cream 

výrobná dávka: ESV02. Expire date may 2021 

čiarový kód: 18904083820378 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

popis: krém na bielenie pokožky 



           výrobok v bielo-ružovej plastovej tube zabalený do ružovej kartónovej škatuľky, viď. 

obrázky. 

 

 

 

Vyššie uvedenom výrobku na bielenie pokožky sa nachádza ortuť v množstve 5,38 mg/kg, 

čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, 

položka č. 221) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 

o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. 

 

6.hlásenie č.A12/01565/20 

názov: Wet Wipes Chamomile –vlhčené utierky  

značka: Optimal 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: Lot 204 Manufacturing Date 22/2020, Expiry Date 22/7/2023, (3MAO) 

                            Lot 158 Manufacturing Date 6/6/2020, Expiry Date 6/6/2023, (3MAO) 

čiarový kód: 5304000204396 

krajina pôvodu: Albánska republika 

výrobca: OPTIMAL CENTER shpk 

                Ish Uzina 12 Metalurgj 

popis: vlhčené utierky pre citlivú a normálnu pokožku, 100ks, viď. obrázok. 

 

 

 



 

 

 

Vo vyššie uvedenom výrobku sa nachádza zmes látok- Methylisothiazolinone (MI) 

a Methylchloroisothiazolinone (MCI), čo je v rozpore s prílohou 5 (Zoznam 

konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 39) nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení 

neskorších predpisov. Zmes látok  je povolená len do zmývateľných výrobkov. Výrobok 

môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.  

 

7.hlásenie č.A12/01586/20 

názov: Lightening Body Cream – výrobok na bielenie pokožky   

značka: Bio Claire 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 1009514“L“ 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny 

výrobca: N.P.Gandour  

                BP 4387 Abidjan, Ivory Coast  

popis: výrobok na bielenie pokožky, 320ml 

            výrobok v plastovom tégliku so skrutkovacím uzáverom a etiketou, viď. obrázky. 



 

 

Vo výrobku na bielenie pokožky sa nachádza látka- Kojic acid v množstve 0,80g/100g, čo 

je v rozpore s čl.3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. 

Výrobok nie je bezpečný z dôvodu vysokého obsahu látky, ktorá je aplikovaná na veľký 

povrch pokožky.  

 

8.hlásenie č.A12/01587/20 

názov: Body Cream – výrobok na bielenie pokožky  

značka: Pure Skin 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené  

výrobná dávka: 1007501“L“ 

čiarový kód: 6 182000 102176 

krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny  

výrobca: N.P.Gandour  

                BP 4387 Abidjan, Ivory Coast  

popis: výrobok na bielenie pokožky, 250 ml         

výrobok v plastovom tégliku so skrutkovacím uzáverom a etiketou, viď. obrázky. 

 



 

 

Vo výrobku na bielenie pokožky sa nachádza látka- Kojic acid v množstve 0,74g/100g, čo 

je v rozpore s čl.3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. 

Výrobok nie je bezpečný z dôvodu vysokého obsahu látky, ktorá je aplikovaná na veľký 

povrch pokožky.  

 

9.hlásenie č.A12/01588/20 

názov: Lightening Body Cream – výrobok na bielenie pokožky   

značka: Cocoderm 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: LB3574 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

popis: výrobok na bielenie pokožky, 300 ml 

výrobok v plastovom tégliku so skrutkovacím uzáverom a etiketou, viď. obrázok. 



 

Vo výrobku na bielenie pokožky sa nachádza látka- Kojic acid v množstve 1,18g /100g, čo 

je v rozpore s čl.3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. 

Výrobok nie je bezpečný z dôvodu vysokého obsahu látky, ktorá je aplikovaná na veľký 

povrch pokožky.  

 

10.hlásenie č.A12/01593/20 

názov: Crème de visage éclaircissante – výrobok na bielenie pokožky   

značka: Piment doux plus  

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: Cdiscount  

popis: výrobok na bielenie pokožky a na čistenie tváre 

           biela fľaška so žltou etiketou, zabalená v kartónovej škatuľke, viď. obrázok. 



 
 

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látky- Hydroquinone 4,7%, čo je v rozpore 

s prílohou 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka 

č.1339) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 o kozmetických 

výrobkoch v znení neskorších predpisov. 

  

11.hlásenie č.A12/01613/20 

názov: Crème éclaircissante Carotone 3en 1– výrobok na bielenie pokožky   

značka: Carotone-LIGHT AND NATURAL 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 1016262S 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: eBay 

popis: výrobok na bielenie pokožky 3 v 1, 330 ml 

           výrobok žltom tégliku s oranžovým uzáverom, viď. obrázok. 



 

Vyššie uvedený výrobok na bielenie pokožky obsahuje látku- Clobetasol propionate, 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.  

 

12.hlásenie č.A12/01614/20 

názov: L´Abidjanaise crème éclaircissante carotte crème– výrobok na bielenie pokožky   

značka: L´Abidjanaise 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 63 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Kamerunská republika 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: eBay 

popis: mrkvový krém určený na bielenie pokožky, 50 g 

           výrobok v oranžovej tube s bielym uzáverom, zabalený do kartónovej škatuľky, viď. 

obrázok. 

 

Vyššie uvedený výrobok na bielenie pokožky obsahuje látku- Clobetasol propionate, 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.  

 



13.hlásenie č.A12/01632/20 

názov: Crème clarifiante super white bio– výrobok na bielenie pokožky   

značka: Lana 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 569 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Francúzsko 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: eBay 

popis: výrobok na bielenie pokožky, 300 ml 

           výrobok v plastovom tégliku so skrutkovacím uzáverom bielej farby, zabalený do 

kartónovej škatuľky, viď. obrázok. 

 

 

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látky- Hydroquinone 1,7%, čo je v rozpore 

s prílohou 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka 

č.1339) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 o kozmetických 

výrobkoch v znení neskorších predpisov. 

 

14.hlásenie č.A12/01615/20 

názov: Whitening Beauty Cream – výrobok na bielenie pokožky   

značka: Sandal 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 



výrobná dávka: 151973298090 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Pakistan 

výrobca: Cosmetics Pakistan 

výrobok ponúkaný cez internet: eBay 

popis: výrobok na bielenie pokožky 

           výrobok v tégliku so skrutkovacím uzáverom, viď. obrázok 

 

Vyššie uvedený výrobok na bielenie pokožky obsahuje ortuť v množstve 14 650 mg/kg, čo 

je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch,  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 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 

                                                                 
 

                                                                               PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH 

                                                                            hlavný hygienik Slovenskej republiky 
 

 

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm

