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Nebezpečné kozmetické výrobky 

 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných 

kozmetických výrobkoch v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému Safety Gate/RAPEX 

(systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch) 

kontrolný orgán vo Švédsku. Ide o nasledujúce výrobky: 

 
Doplňujúce informácie k hláseniu: 

1. hlásenie č. A12/00445/22   

názov: Olive Oil ORS Hair Relaxer - výrobok na vlasy 

značka: DABUR 

               Formerly Organic Root Stimulator 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: CD00038 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Južná Afrika 

výrobca: Urban Laboratories International LLC 

                 SA, 10 Brafford Rd, Bedfordview 

                 2067 Geylecq, Južná Afrika 

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené 

popis: výrobok na vlasy na báze olivového oleja, ktorý je zabalený v zelenej kartónovej 

škatuľke, viď obrázky 
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Vo vyššie uvedenom nezmývateľnom výrobku je uvedená v zozname zložiek zmes 

konzervačných látok  Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone, čo je v rozpore 

s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Zmes je povolená len do 

zmývateľných výrobkov. Výrobok môže spôsobiť alergické reakcie u citlivých osôb. 

Kontrolný orgán vo Švédsku v uvedenom hlásení: A12/00445/22 dodatočne doplnil 

informáciu o výrobnej dávke CD00038. 

 

2. hlásenie č. A12/01551/22   

názov: Turn Oud Edition - parfum 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 6291107927633 

krajina pôvodu: Južná Afrika 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: fragranceworld.co.za 

popis: parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky 
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Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka -  Butylphenyl methylpropional. 

 

3. hlásenie č. A12/01556/22   

názov: Al wisam por homme - parfum 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: FN1077152 

čiarový kód: 614514170021 

krajina pôvodu: Saudská Arábia 

výrobca: Rasasi Trading Est, P. O. Box 104203, Jeddah, Saudská Arábia 

výrobok ponúkaný cez internet:  Amazon 

popis: parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky 

 

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka -  Butylphenyl methylpropional. 
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4. hlásenie č. A12/01557/22   

názov: Chastity - parfum 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty 

výrobca: Rasasi Perfumes Industry, P. O. Box 16875, Dubai, Spojené arabské emiráty 

výrobok ponúkaný cez internet: eBay 

popis: parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky 

 

 

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka -  Butylphenyl methylpropional. 

 

             5. hlásenie č. A12/01558/22   

názov: Romance - parfumovaná voda 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty 

výrobca: Rasasi Perfumes Industry LLC, Jebel Ali Free Zone, Dubai, Spojené arabské emiráty 

výrobok ponúkaný cez internet:  Amazon 
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popis: parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázky 

 

 

  Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka -  Butylphenyl methylpropional. 

 

Vo vyššie uvedených výrobkoch je v zozname zložiek uvedená zakázaná látka -  Butylphenyl 

methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s  nariadením EP 

a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. 

 

6. hlásenie č. A12/01559/22   

názov: Jiwar - parfumovaná voda 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Saudská Arábia 

výrobca: Al Rehab Perfumes, Al Khaskiya Balad, Jeddah, Saudská Arábia 

výrobok ponúkaný cez internet:  Amazon 

popis: parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázky 
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        Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka -  Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 

carboxaldehyde. 

 

7. hlásenie č. A12/01560/22   

názov: Lapidus pour homme - toaletná voda 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Švédsko 

výrobca: Parfums Ted Lapidus s.a.s 

                 76 -78 Avenue des Champs Élysées 

                  75008 Paris, Francúzsko 

výrobok ponúkaný cez internet:  Amazon 

popis: toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázky 
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        Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka -  Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 

carboxaldehyde. 

 

Vyššie uvedené výrobky obsahujú zakázanú látku – Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 

carboxaldehyde (HICC, Lyral), čo je v rozpore s  nariadením EP a Rady č. 1223/2009 

o kozmetických výrobkoch. Uvedená látka je kožný senzibilizátor, ktorý môže vyvolať 

alergické reakcie alebo kontaktnú dermatitídu. 

 

 
Je možné, že uvedené výrobky sa nachádzajú aj v Slovenskej republike. Databáza výrobkov 

hlásených do systému Safety Gate/RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie. 

 
 
 

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

