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ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Trnavská cesta 52 
P.O.BOX 45 
826 45 Bratislava 
 
 

                                            TASR, SITA 
         
 

Vaša značka/zo dňa Naša značka              Vybavuje   Bratislava  
   OHVBPKV/3-8/9662/2022/Ka           Ing. Katušinová               14. 03.2022 
 

Vec 

Nebezpečné kozmetické výrobky 

 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) kontrolné orgány vo Švédsku. Ide o nasledujúce 

výrobky: 

 

1. hlásenie č. A12/00400/22 

názov: Sequence Lightening Beauty Lotion – výrobok na zosvetlenie pokožky 

značka: Mama Africa Cosmetics 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: L#13345 

čiarový kód: 6 280675 004457 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

             popis: 500 ml fľaša, pleťové mlieko na zosvetlenie pokožky s obsahom konzervačných látok 

methylchloroisothiasolinone a methylisothiazolinone, ktoré sú povolené  do zmývateľných 

výrobkov, viď obrázky 
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Vo výrobku sa nachádza  zmes konzervačných látok  Methylchloroisothiazolinone 

a Methylisothiazolinone. 

 

2. hlásenie č. A12/00403/22 

názov: Temosol Super Eclaircissante & Traitante Citronella – výrobok na zosvetlenie 

pokožky 

značka: Mama Africa Cosmetics 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: L#13335 

čiarový kód: 6 280675 004518 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

             popis: 500 ml fľaša, pleťové mlieko na zosvetlenie pokožky s obsahom konzervačných látok 

methylchloroisothiazolinone a methylisothiazolinone, ktoré sú povolené  do zmývateľných 

výrobkov, viď obrázky 
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Vo výrobku sa nachádza  zmes konzervačných látok  Methylchloroisothiazolinone 

a Methylisothiazolinone. 

 

3. hlásenie č. A12/00417/22 

názov: Skin Lighgt Lemon Lotion – výrobok na zosvetlenie pokožky 

značka: Mama Africa Cosmetics 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: L¤12344 

čiarový kód: 6 280765 003115 

krajina pôvodu: Taliansko 

výrobca: Alimenti dal Mondo - Italia 

                Via della Atazione - Zona ASI 

                81030, Gricignano dA'versa, Taliansko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

             popis: 500 ml fľaša, pleťové mlieko na zosvetlenie pokožky s obsahom konzervačných látok 

methylchloroisothiazolinone a methylisothiazolinone, ktoré sú povolené  do zmývateľných 

výrobkov, viď obrázky  
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Vo výrobku sa nachádza  zmes konzervačných látok  Methylchloroisothiazolinone 

a Methylisothiazolinone. 

 

 

4. hlásenie č. A12/00424/22 

názov: Skin Noveau Milk Protein Skin Toning Body Milk Lotion with Milk Proteins and 

A.H.A.  – hydratačné pleťové mlieko 

značka: Skin Noveau 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 0 753182 12088 

krajina pôvodu: Švajčiarsko 

výrobca: COSMO-BLACK GnbH, CH.6302 Zug, Švajčiarsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

             popis: 500 ml fľaša, hydratačné pleťové mlieko s obsahom  konzervačných látok 

methylchloroisothiazolinone a methylisothiazolinone, ktoré sú povolené  do zmývateľných 

výrobkov, viď obrázky 
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Vo výrobku sa nachádza  zmes konzervačných látok  Methylchloroisothiazolinone 

a Methylisothiazolinone. 

 

Vo vyššie uvedených nezmývateľných výrobkoch sa nachádza v zozname zložiek na obale 

výrobku zmes konzervačných látok  Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone, 

čo je v rozpore s  nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 

o kozmetických výrobkoch. Zmes konzervačných látok je povolená len do zmývateľných 

výrobkov. Výrobky môžu spôsobiť alergické reakcie u citlivých osôb. 

 

5. hlásenie č. A12/00425/22 

názov: Clairmen Lightening program for men – mydlo 

značka: Mama Africa Cosmetics 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: L#13189 

čiarový kód: 6 280675 004358 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 
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            popis: 200 g  mydlo, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo vyššie uvedenom výrobku je v zozname zložiek uvedená zakázaná látka 

isobutylparaben, ktorý môže byť toxický pre reprodukciu. Prítomnosť látky 

isobutylparaben je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1223/2009 o kozmetických výrobkoch. 

 

6. hlásenie č. A12/00430/22 

názov: Melanofree cream – krém na zosvetlenie pokožky 

značka: Melanofree 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

             popis: 20 g, krém na zosvetlenie pokožky zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok 
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Vo vyššie uvedenom výrobku je na obale v zozname zložiek uvedená zakázaná látka 

Hydroquinone ( 4 %), čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Hydrochinón je látka, ktorá sa používa do výrobkov 

na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie. 

 

7. hlásenie č. A12/00431/22 

názov: Rosance X20 Whitening Body Lotion –  telové mlieko na zosvetlenie pokožky 

značka: Rosance 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Francúzsko 

výrobca: Laboratories Rosance 

               3 rue du Générai Rapp 

               67450 Mundolsheim, Francúzsko 

výrobok ponúkaný cez internet: www.rosance.com 

             popis:  500 ml, telové mlieko na zosvetlenie pokožky, viď obrázky 

http://www.rosance.com/
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Vo vyššie uvedenom výrobku je v zozname zložiek uvedená zakázaná látka 

isobutylparaben, čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1223/2009 o kozmetických výrobkoch. 

 

 

8. hlásenie č. A12/00432/22 

názov: Fairness cream – krém na zosvetlenie pokožky 

značka: Fairness 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: FR 2002 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

            popis: krém na zosvetlenie pokožky, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyššie uvedený výrobok má v zozname zložiek uvedené zakázané látky - Hydroquinone 2 ( 

hmot. %) a Mometasone 0,10 (hmot. %), čo je v rozpore s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Hydrochinón je látka, 

ktorá sa môže používať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné 

alergie. Mometasone patrí do skupiny kortikosteroidov, ktorý je viazaný na lekársky 

predpis a môže byť  toxický pre reprodukciu. 
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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 
 
      PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH 
          hlavný hygienik Slovenskej republiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


