
IČO: 00607 223   Tel.: 00421 2 49 28 4245  e-mail: andrea.katusinova@uvzsr.sk 
DIČ: 2020878090   Fax: 00421 2 44 37 26 41  internet: www.uvzsr.sk 

 
 

 
ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Trnavská cesta 52 
P.O.BOX 45 
826 45 Bratislava 
 
                                                                   
                                                                    Informácie pre verejnosť a médiá 

 

 
 

Vec 

Nebezpečné kozmetické výrobky 

 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných 

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

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

kontrolné orgány v Taliansku, v Českej republike a vo Francúzsku. Ide o nasledujúce výrobky: 

 

1. hlásenie č. A12/00052/23   

názov: Boum – parfum pre ženy 

značka: Mavi profumi 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 059513 530438 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: parfum pre ženy zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok 
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Výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

2. hlásenie č. A12/00053/23   

názov: Gold Diamonds –  parfum 

značka: Jamè Parfum 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 1502214K 

čiarový kód: 8 032979 041502 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok 
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Výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

3. hlásenie č. A12/00054/23   

názov: Flower – toaletná voda pre ženy 

značka: Glamour profumi 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 058333 440279 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 50 ml, toaletná voda určená pre ženy, ktorá je zabalená v kartónovej škatuľke, viď 

obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

4. hlásenie č. A12/00055/23  

názov: Heterny Her –  parfum pre ženy 

značka: Mavi profumi 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 059513 530407 

krajina pôvodu: neuvedené 
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výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: parfum pre ženy zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

5. hlásenie č. A12/00056/23   

názov: Sports Kick – toaletná voda 

značka: Real Time 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: B13451 

čiarový kód: 8 715658 009795 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok 
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Výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

6. hlásenie č. A12/00062/23   

názov: Orgames – toaletná voda 

značka: Glamour profumi 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 056157 390992 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok 
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Výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

7. hlásenie č. A12/00065/23   

názov: Cielo –  parfum 

značka: Byblos 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 80213 

čiarový kód: 8 715658 002512 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

8. hlásenie č. A12/00066/23   

názov: Parma acqua – toaletná voda 

značka: Glamour profumi 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 058333 440972 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 
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výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

9. hlásenie č. A12/00067/23   

názov: Jeux d'amour – toaletná voda pre ženy 

značka: Comin parfum 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 004830 281907 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok 
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Výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

10. hlásenie č. A12/00068/23   

názov: Dolce & gabbiani – parfum 

značka: Glamour profumi 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 056157 390107 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

11. hlásenie č. A12/00069/23   

názov: Narcisa – parfumovaná voda 

značka: Glamour profumi 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 056157 390312 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 
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výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

12. hlásenie č. A12/00071/23   

názov: After shave – výrobok po holení 

značka: INTESA 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8045 1938 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: výrobok po holení, ktorý sa nachádza v kovovej fľaši, viď obrázok 
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Výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

13. hlásenie č. A12/00072/23   

názov: Alieno  –  parfum 

značka: Glamour profumi 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 056157 390862 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

14. hlásenie č. A12/00073/23   

názov: Dopobarba lotion – výrobok po holení 

značka: INTESA 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 003510 009282 

krajina pôvodu: neuvedené 
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výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: voda po holení  zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

15. hlásenie č. A12/00074/23   

názov: Kappa uno – parfum pre mužov 

značka: Mavi profumi 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 059513 530483 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: parfum pre mužov zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok 
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Výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

16. hlásenie č. A12/00075/23   

názov: Cafè –  parfum 

značka: Mavi profumi 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 059513 530551 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok 
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Výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

17. hlásenie č. A12/00076/23   

názov: Aqua – parfum pre ženy 

značka: Mavi profumi 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 059513 530094 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: parfum pre ženy zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

18. hlásenie č. A12/00077/23   

názov: Dollar – parfum pre mužov 

značka: Mavi profumi 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 059513 530247 

krajina pôvodu: neuvedené 
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výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: parfum pre mužov zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

19. hlásenie č. A12/00078/23   

názov: Gocce – parfum pre ženy 

značka: Mavi profumi 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 059513 530469 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: parfum pre ženy zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok 
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Výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

20. hlásenie č. A12/00080/23   

názov: Dolci Gabbiani intenso – parfum pre ženy 

značka: Mavi profumi 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 059513 530513 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: parfum pre ženy zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 
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21. hlásenie č. A12/00081/23   

názov: Menia – parfum pre mužov 

značka: Mavi profumi 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 059513 530476 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: parfum pre mužov zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

22. hlásenie č. A12/00082/23   

názov: Terra selvaggia – parfum pre mužov 

značka: Mavi profumi 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 059513 530100 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: parfum pre mužov zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok 
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Výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

23. hlásenie č. A12/00084/23   

názov: Faith and Hope – parfum  

značka: Creation lamis 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: B. 85406 

čiarový kód: 5 414666 010856 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 
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24. hlásenie č. A12/00085/23   

názov: Alieni – parfum pre ženy 

značka: Mavi profumi 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 059513 530285 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: parfum pre ženy zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

25. hlásenie č. A12/00086/23   

názov: Bonita – parfum  

značka: Jamè Parfum 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: L. 1135401A 

čiarový kód: 8 032979 041083 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 
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popis: parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

26. hlásenie č. A12/00087/23   

názov: Splend'or – penové tužidlo na vlasy 

značka: Splend'or 

typ výrobku/číslo výrobku: cod. 118210 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 003510 021505 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: kovová fľaša obsahujúca penové tužidlo na vlasy, viď obrázok 
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Výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

27. hlásenie č. A12/00088/23   

názov: Tesori d'Oriente profumo aromatico – aromatický parfum 

značka: Tesori d'Oriente 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 21224L100 

čiarový kód: 8 008970 000848 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: aromatický parfum, ktorý sa nachádza vo fľaši so zátkou, viď obrázok 
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Výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

28. hlásenie č. A12/00089/23   

názov: Tesori d'Oriente profumo aromatico – aromatický parfum 

značka: Tesori d'Oriente 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 008970 037479 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: aromatický parfum s vôňou vanilky a zázvoru, ktorý sa nachádza vo fľaši so zátkou, viď 

obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

29. hlásenie č. A12/00091/23   

názov: Profumo aromatico – aromatický parfum 

značka: Tesori d'Oriente 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 19254B04A 

čiarový kód: 8 008970 003559 

krajina pôvodu: neuvedené 

mailto:andrea.katusinova@uvzsr.sk
http://www.uvzsr.sk/


IČO: 00607 223   Tel.: 00421 2 49 28 4245  e-mail: andrea.katusinova@uvzsr.sk 
DIČ: 2020878090   Fax: 00421 2 44 37 26 41  internet: www.uvzsr.sk 

 
 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: aromatický parfum, ktorý sa nachádza vo fľaši so zátkou, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

30. hlásenie č. A12/00092/23   

názov: GORDANO PARFUMS GOCCI BEAUTY – toaletná voda 

značka: GORDANO PARFUMS 

typ výrobku/číslo výrobku: GORDANO PARFUMS, GOCCI BEAUTY 193 („193“ je uvedené v 

                                                zozname zložiek na zadnej strane kartónovej škatuľky) 

výrobná dávka: 07. 2025  

čiarový kód: 5902815165644 

krajina pôvodu: Poľsko 

výrobca: REVERS COSMETICS Sp. Z.o.o., www.reverscosmetics.pl 

                 ul. Slowikowskiego 39 A 

                 05-090 Raszyn, Poľsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 50 ml, toaletná voda v sklenenej fľaške s čiernym uzáverom, zabalená v kartónovej 

škatuľke a v celofáne, viď obrázok 
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Výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

31. hlásenie č. A12/00100/23   

názov: Hypnosis – parfum pre ženy 

značka: Mavi profumi 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 059513 530346 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: parfum pre ženy zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 
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Vyššie uvedené výrobky obsahujú  zakázanú látku - Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-

butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 

o kozmetických výrobkoch. Uvedená látka môže poškodiť reprodukčný systém a môže 

spôsobiť senzibilizáciu pokožky. 

 

32. hlásenie č. A12/00101/23   

názov: Soin de blanc essence blanchissante – výrobok na bielenie pokožky 

značka: Orlane 

typy výrobkov/čísla výrobkov: 3630090 

                                                        3630000 

výrobné dávky: 028109 

                             018488 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Francúzsko 

výrobca: FOCOSPAR (site de fabrication), 7 rue de Chateaubriand, 45100 Orleans,  

                 Francúzsko 

                ORLANE (au sens de la réglementation), 12 rond point des Champs Elysées, 

                75008 Paris, Francúzsko  

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: balenie obsahuje 4 kusy injekčných liekoviek po 7,5 ml, výrobok je zabalený 

v kartónovej škatuľke, viď obrázok 
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Vyššie uvedený výrobok obsahuje 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, ktorá môže vyvolať alergické reakcie alebo 

kontaktnú dermatitídu. 

 

 

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

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