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Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných 

kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly 

výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Spojenom kráľovstve 

a v Estónsku. 

 

 

Ide o nasledujúce výrobky: 

 

 

1. hlásenie č. 146/17 

názov: Superskin Concentrate – výrobok na starostlivosť o pleť 

značka: Liz Earle 

výrobná dávka/typ: 6T & 6P & 6F 

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo 

zodpovedná osoba (výrobca): LF Beauty (UK) Ltd, Aintree Avenue, White Horse Business 

Park, Trowbridge, BA14 0XB, United Kingdom 

popis: 2 ml, sklená fľaštička s plastovým uzáverom, zabalená do kartónového obalu, viď 

obrázok 

 

  

 

 

 

 



Vo výrobku bola zistená prítomnosť úlomkov skla. Pri aplikácii môže spôsobiť 

poškodenie tváre alebo rúk. Výrobok nie je bezpečný, čo je v rozpore s čl. 3 nariadenia 

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

neskorších predpisov. 

 

 

 

2. hlásenie č. 206/17 

názov:  Cream multi-purpose with melissa and raspberry – krém s medovkou a malinou 

značka: MIRRA DAILY 

výrobná dávka/typ: 0317R07, čiarový kód: 4602819004611 

krajina pôvodu: Ruská federácia 

zodpovedná osoba: Mirra-M Ltd., Perevedenovskiy pereulok, dom 6 str.2, 105082 Moskva, 

Russian Federation 

 

popis: 50 ml, biela plastová tuba so zeleným uzáverom, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 



 

V tomto nezmývateľnom výrobku bola zistená prítomnosť zmesi konzervačných látok 

Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone (0,0014%), čo je v rozpore 

s prílohu č. 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 je povolená len do 

zmývateľných výrobkov.  

 

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 

     

 

            

 Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. 

       hlavný hygienik Slovenskej republiky  

 

 

 

 

 


