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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 vo Francúzsku, v Taliansku a vo Švédsku. Ide o nasledujúce výrobky: 

 

1. hlásenie č. A12/01819/22   

názov: ULTRATIME - spiralis gel crème contour des yeux –  gél na kontúrovanie očí 

značka: ANNAYAKE 

typ výrobku/číslo výrobku: 126602F 

výrobná dávka: 028279 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Francúzsko 

výrobca: ANNAYAKE (fabricant au sens de la réglementation), 49 Av. Montaigne, 75008  

                Paris, Francúzsko 

                FACOSPAR, 7 rue de chateaubriand, 45100 ORLÉANS, Francúzsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 15 ml, gél na kontúrovanie očí vo fľaštičke, výrobok je zabalený v bielej kartónovej 

škatuľke, viď obrázok 
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Výrobok obsahuje látku – Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC). 

 

2. hlásenie č. A12/01823/22   

názov: LOTION EQUILIBRANTE PEAUX NORMALES A SECHES – telové mlieko 

značka: ANNAYAKE 

typ výrobku/číslo výrobku: 121900F 

výrobná dávka: 028039 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Francúzsko 

výrobca: FACOSPAR, 7 rue de chateaubriand, 45100 ORLÉANS, Francúzsko 

                 ANNAYAKE (fabricant au sens de la réglementation), 49 Av. Montaigne, 75008  

                 Paris, Francúzsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 150 ml fľaša, telové mlieko zabalené v bielej kartónovej škatuľke, viď obrázok 
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Výrobok obsahuje látku – Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC). 

 

3. hlásenie č. A12/01827/22   

názov: SOIN FERMETE THERMO LIFT – výrobok na starostlivosť o pleť 

značka: ORLANE 

typy výrobkov/čísla výrobkov: 8710090 

                                                        8710000 

                                                        1576900 

výrobné dávky: 019309 

                             018069 

                             018418 

                             019189 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Francúzsko 

výrobca: Facospar (site de fabrication), 7 rue de Chateaubriand, 45100 Orléans, Francúzsko 

                 ORLANE (au sens de la réglementation), 12 rond point des Champs Elysées, 75008  

                 Paris, Francúzsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 50 ml, sklenený téglik zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky 

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 

 
 

 

Výrobok obsahuje látku – Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC). 

 

4. hlásenie č. A12/01828/22   

názov: SERUM FERMETE THERMO-ACTIF – pleťové sérum 

značka: Orlane 

typ výrobku/číslo výrobku: 8141000 

výrobné dávky: 018308 

                            018029 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Francúzsko 

výrobca: Facospar (site de fabrication), 7 rue de Chateaubriand, 45100 Orléans, Francúzsko 

                 ORLANE (au sens de la réglementation), 12 rond point des Champs Elysées, 75008  

                 Paris, Francúzsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 30 ml, pleťové sérum vo fľaši s pumpičkou, ktoré je zabalené v kartónovej škatuľke, viď 

obrázky 
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Výrobok obsahuje látku – Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC). 

 

5. hlásenie č. A12/01829/22   

názov: SOIN DE BLANC LOTION ECLAIRCISSANTE – telové mlieko na zosvetlenie pokožky 

značka: Orlane 

typy výrobkov/čísla výrobkov: 3660090 

                                                        3660000 

výrobné dávky: 019209 

                             019291 

                             016029 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Francúzsko 

výrobca: FACOSPAR (site de fabrication), 7 rue de Chateaubriand, 45100 Orléans, Francúzsko 

                 ORLANE (au sens de la réglementation), 12 rond point des Champs Elysées, 75008  

                 Paris, Francúzsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 200 ml, plastová fľaša obsahujúca telové mlieko na zosvetlenie pokožky, ktorá je 

zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázky 
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Výrobok obsahuje látku – Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC). 

 

6. hlásenie č. A12/01830/22   

názov: SOIN DE BLANC SERUM ECLAIRCISSANT – výrobok na zosvetlenie pokožky 

značka: Orlane 

typy výrobkov/čísla výrobkov: 3650000 

                                                         3650090 

výrobné dávky: 018518 

                             017518 

                             018251 

                             017298 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Francúzsko 

výrobca: ORLANE (au sens de la réglementation), 12 rond point des Champs Elysées, 75008  

                 Paris, Francúzsko 

                 FACOSPAR (site de fabrication), 7 rue de Chateaubriand, 45100 Orléans, Francúzsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 30 ml, pleťové sérum vo fľaši s pumpičkou, výrobok je zabalený v kartónovej škatuľke, 

viď obrázky 
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Výrobok obsahuje látku – Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC). 

 

7. hlásenie č. A12/01831/22   

názov: SOIN DE BLANC CRÈME ÉCLAIRCISSANTE – krém na zosvetlenie pokožky 

značka: Orlane 

typy výrobkov/čísla výrobkov: 3640090 

                                                         3640000 

výrobné dávky: 019121 

                             018498 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Francúzsko 

výrobca: ORLANE (au sens de la réglementation), 12 rond point des Champs Elysées, 75008  

                 Paris, Francúzsko 

                 FACOSPAR (site de fabrication), 7 rue de Chateaubriand, 45100 Orléans, Francúzsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 50 ml, téglik obsahujúci krém na zosvetlenie pokožky, zabalený v kartónovej škatuľke, 

viď obrázky 
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Výrobok obsahuje látku – Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC). 

 

Vyššie uvedené výrobky obsahujú látku - Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde 

(HICC), 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. 

 

8. hlásenie č. A12/01842/22   

názov: La notte dell'uomo – toaletná voda pre mužov 

značka: Glamour profumi 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 058333 441108 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 50 ml, toaletná voda pre mužov zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok 
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Výrobok obsahuje látku – Butylphenyl Methylpropional. 

 

9. hlásenie č. A12/01843/22   

názov: Monta dark – toaletná voda pre ženy 

značka: Glamour profumi 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 056157 391128 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: toaletná voda pre ženy zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok obsahuje látku – Butylphenyl Methylpropional. 
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10. hlásenie č. A12/01844/22   

názov: Creed Silver – toaletná voda pre mužov 

značka: Glamour profumi 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 056157 390909 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 50 ml, toaletná voda pre mužov zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok obsahuje látku – Butylphenyl Methylpropional. 

 

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. 

 

11. hlásenie č. A12/01846/22   

názov: Miso keratin – výrobok na ošetrenie vlasov 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 2026/12/24 

čiarový kód: neuvedené 
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krajina pôvodu: Japonsko 

výrobca: Kaminomoto, 3-25 Kumochibaschi-dori, 3-chome, Chuo-ku, 651-0055 Kobe,  

                Japonsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: výrobok na ošetrenie poškodených vlasov s keratínom a vitamínmi, ktorý sa nachádza 

vo fľaši, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok má v zozname zložiek uvedenú látku – Formaldehyde tocopherol acetate, čo je 

v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Formaldehyd je 

kožný senzibilizátor, ktorý môže vyvolať alergické reakcie. 

 

12. hlásenie č. A12/01854/22   

názov: ULTRATIME CREME REDENSIFIANTE ANTI-RIDES  – krém 

značka: ANNAYAKE 

typ výrobku/číslo výrobku: 127000D 

výrobná dávka: 018458 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Francúzsko 

výrobca: ANNAYAKE (fabricant au sens de la réglementation), 49 Av. Montaigne, 75008  
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                Paris, Francúzsko 

                FACOSPAR, 7 rue de chateaubriand, 45100 ORLÉANS, Francúzsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 50 ml, červená kartónová škatuľka, v ktorej sa nachádza téglik obsahujúci krém proti 

vráskam, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok obsahuje látku - Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC). 

 

13. hlásenie č. A12/01855/22   

názov: ULTRATIME SERUM PERFECTEUR ANTI-RIDES –  pleťové sérum 

značka: ANNAYAKE 

typy výrobkov/čísla výrobkov: 127020F Ultratime serum perfecteur produit fini 

                                                        127020E Ultratime serum perfecteur Echantillon 

                                                        127020D Ultratime serum perfecteur Testeur 

                                                        R11195L Ultratime serum perfecteur  

výrobné dávky: 028099 (Reference 127020 E) 

                              037149 

                              019159 

                              046426 (Reference R11195L) 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Francúzsko 

výrobca: FACOSPAR, 7 rue de chateaubriand, 45100 ORLÉANS, Francúzsko 

                ANNAYAKE (fabricant au sens de la réglementation), 49 Av. Montaigne, 75008  
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                Paris, Francúzsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 30 ml, pleťové sérum vo fľaši s pumpičkou, zabalené v červenej kartónovej škatuľke, viď 

obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok obsahuje látku – Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC) 

 

Vyššie uvedené výrobky obsahujú látku - Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde 

(HICC), 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. 

 

14. hlásenie č. A12/01860/22   

názov: Bio. 26 Lait de Beauté Eclaircissant – výrobok na zosvetlenie pokožky 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny 

výrobca: Picos-ci, Z1 de Yopougon 03, BP 723, Abidjan 03, Pobrežie Slonoviny 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: výrobok na zosvetlenie pokožky, ktorý sa nachádza vo fľaši, viď obrázok 
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Vo výrobku bola zistená prítomnosť látky - Hydroquinone, čo je v rozpore s nariadením EP 

a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Hydrochinón môže spôsobiť podráždenie 

pokožky a 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. 
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