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Pondelok, 07. jún 2021 13:39
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 Dánsku, Írsku
a v Českej republike. Ide o nasledujúce výrobky:
1.hlásenie č. A12/00667/21
názov: Teeth Whitening Kit from HiSMILE Teeth Whitening K výrobok na bielenie zubov
značka: HiSMILE
typ výrobku/číslo výrobku: Lot nr.: 003042020
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 019962296611
krajina pôvodu: Austrália
výrobca: HiSmile PTY LTD
Gold Coast Highway 2563
QLD 4218 Mermaid Beach, Australia
popis:biela škatuľka s označením: „HiSMILE TEETH WHITENING KIT“, návod na použitie na zadnej strane balenia,
viď. obrázky.

Vo výrobku určenom na bielenie zubov bola stanovená látka - sodium hypochloride (0,036%). Táto zložka sa
neuvádza v zozname zložiek na obale výrobku. Prítomnosť látky vo vyššie uvedenej koncentrácii môže
spôsobiť podráždenie ústnej sliznice. Výrobok nie je v súlade s čl. 3 (Bezpečnosť) a s čl.19 (Označovanie)
ods. 1 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1223/2009 o kozmetických výrobkoch
https://www.uvzsr.sk/index.php?view=article&catid=73%3Anebezpene-vyrobky-rapex&id=4755%3Anebezpene-kozmeticke-vyrobky-762021&tmpl…
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v znení neskorších predpisov.
2.hlásenie č. A12/00724/21
názov: Natural suntan oil with mineral filters, SPF 30
značka: Alta Herba
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 52307-6/22
čiarový kód:8595673702877
krajina pôvodu: Česká republika
výrobca: Alta Herba s.r.o., www.altaherba.cz
Cyrila a Metoděje 398/5
Liberec, Česká republika
popis:opaľovací olej, 100ml, výrobok v modrej plastovej nádobe s bielym odklápacím viečkom. Na zadnej strane
etikety sa uvádza tvrdenie: „Vysoký ochranný faktor, vodeodolný“, viď. obrázky.

Skúškou na stanovenie slnečného ochranného faktora (SPF) bolo zistené, že výrobok neposkytuje
deklarovanú ochranu, čo je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č.1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.
3.hlásenie č. A12/00738/21
názov: Natural Face Paint - súprava na maľovanie tváre
značka: Natural Earth Paint
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
https://www.uvzsr.sk/index.php?view=article&catid=73%3Anebezpene-vyrobky-rapex&id=4755%3Anebezpene-kozmeticke-vyrobky-762021&tmpl…
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výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 793573035950
krajina pôvodu: Spojené štáty americké
výrobca: Natural Earth Paint
330 E Hersey St Unit, Ashland
Oregon 97520, United States
popis: súprava na maľovanie tváre, výrobok zabalený v zeleno-béžovej škatuľke. Súprava obsahuje šesť nádobiek s
prírodnou farbou na tvár (červená, žltá, zelená, modrá, čierna a biela) a aplikátory na make up, viď. obrázky.

Vo vyššie uvedenej súprave na maľovanie tváre, vo farbách: žltá, červená a modrá bola zistená prítomnosť
aeróbnych mezofilných baktérií (>3000 KTJ). Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko. Prekročený limit
pre mikroorganizmy nie je v súlade s požiadavkami normy: STN EN ISO 17516. Kozmetické výrobky.
Mikrobiológia. Mikrobiologické limity a s čl.3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č.1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Ak výrobok prichádza do styku so
sliznicami, alebo ak sa používa na poškodenú pokožku, môže spôsobiť infekciu alebo podráždenie.
Tiež bola analyzovaná zelená, čierna a biela farba na mikrobiologickú čistotu, ktoré vyhoveli limitom
stanoveným v norme: STN EN ISO17516. Kozmetické výrobky. Mikrobiológia. Mikrobiologické limity.
Je možné, že uvedené výrobky sa nachádzajú aj v Slovenskej republike.
Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie.
S pozdravom
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
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