ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava
RÚVZ v Slovenskej republike
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Vybavuje
Ing.Katušinová

Bratislava
06. 07.2022

Vec
Nebezpečné kozmetické výrobky
Národné kontaktné miesto pre RAPEX postúpilo na Úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky hlásenia o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkoch v Európskej
únii. Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. A12/00922/22
číslo podania: CZ/03324/22
názov: Latte di Mandorla, Crema Vellutante - telový krém
značka: MARIE LAURENT ML
typ výrobku/číslo výrobku: 190607
výrobná dávka: EXP. 06/2022
00180600
čiarový kód: 8016543020032
krajina pôvodu: Španielsko
výrobca: Laboratorio n 4ͦ 37 CS, Španielsko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 200 ml, biely plastový téglik s bielym uzáverom, viď obrázok

IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4245
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail: andrea.katusinova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

Vyššie uvedený výrobok má v zozname zložiek uvedenú zmes konzervačných látok
Methylchloroisothiazolinone (5-chloro-2metylo-2H-izotiazol-3-on) a Methylisothiazolinone
(2-Metylo-2H-izotiazol-3-on), čo je v rozpore s prílohou 5 (Zoznam konzervačných látok
povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 39) nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Zmes je povolená len do
zmývateľných výrobkov. Výrobky môžu spôsobiť alergické reakcie u citlivých osôb.

2. hlásenie č. A12/00923/22
číslo podania: LT/03319/22
názov: Hyaluron + Raspberry extract leave-on sleeping mask - maska na tvár
značka: Sence beauty
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: C1680101
čiarový kód: 8719874195867
krajina pôvodu: Čínska ľudová republika
výrobca: Responsible person Maxbrands Marketing
B.V. Postbus 49, 2665 ZG, Bleiswijk, Holandsko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 8 ml, maska na tvár v plastovom obale, výrobok je zabalený v kartónovej škatuľke, viď
obrázky
IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4245
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail: andrea.katusinova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

Na obale výrobku je v zozname zložiek uvedená látka - Butylphenyl Methylpropional.

3. hlásenie č. A12/00924/22
číslo podania: LT/03321/22
názov: Mumijo shilajit hand and elbows revitalizing cream - revitalizačný krém
značka: Belita
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 0523 006
čiarový kód: 4813406006622
krajina pôvodu: neuvedené
výrobca: OOO „Belika-M“
ul. Akademika A.K. Krasina 201, liter L 1/K, k.1
Minsk, Bielorusko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 150 g, revitalizačný krém na ruky a lakte, výrobok sa nachádza v tmavej plastovej tube
s čiernym uzáverom, viď obrázky

IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4245
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail: andrea.katusinova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

Na obale výrobku je v zozname zložiek uvedená látka - Butylphenyl Methylpropional.

4. hlásenie č. A12/00925/22
číslo podania: LT/03322/22
názov: Ultra hand care - krém na ruky
značka: Belita
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 0223001
čiarový kód: 4810151027582
krajina pôvodu: neuvedené
výrobca: SP „BELITA“ OOO
ul. Dekabristov 29a Minsk, Bielorusko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 100 ml, plastová tuba so zlatým uzáverom, viď obrázky

IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4245
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail: andrea.katusinova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

Na obale výrobku je v zozname zložiek uvedená látka - Butylphenyl Methylpropional.

5. hlásenie č. A12/00926/22
číslo podania: LT/03323/22
názov: MEZO hair complex - sérum na rast vlasov
značka: Belita
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 003
čiarový kód: 481015123652
krajina pôvodu: neuvedené
výrobca: SP „BELITA“ OOO
ul. Dekabristov 29a Minsk, Bielorusko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 30 ml, nezmývateľné sérum na rast vlasov, plastová tuba s uzáverom, výrobok je
zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky

IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4245
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail: andrea.katusinova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

Na obale výrobku je v zozname zložiek uvedená látka - Butylphenyl Methylpropional.

6. hlásenie č. A12/00929/22
číslo podania: LT/03317/22
názov: Skinlite Hyaluronic acid x 3 Face mask - maska na tvár
značka: Skinlite
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: MFG.04.12.2020
čiarový kód: 8809541194634
krajina pôvodu: Kórejská republika
výrobca: Adwin Korea Corp.
4F Dong-A Bldg., Yoksam-Dong, Kangnam-Ku
Seoul, Kórejská republika
výrobok ponúkaný cez internet: www.groziogenas.lt
popis: 23 g, maska na tvár v nepriepustnom papierovom balení, viď obrázky

IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4245
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail: andrea.katusinova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

Na obale výrobku je v zozname zložiek uvedená látka - Butylphenyl Methylpropional.

Vo vyššie uvedených výrobkoch je v zozname zložiek na obale výrobku uvedená látka Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore
s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 1666)
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

7. hlásenie č. A12/00930/22
číslo podania: DE/03229/22
názov: Burgundy Henna - Henna - farba na vlasy
značka: Royal
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 019
čiarový kód: 8901371090114
krajina pôvodu: India
výrobca: neuvedené
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: Henna - farba na vlasy vo forme jemného hnedého prášku s neutrálnou
vôňou, červené vrecko zabalené v kartónovom obale, viď obrázok.

IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4245
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail: andrea.katusinova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje látku – Barium peroxide s obsahom bária (13,6
+/- 2,7 g/100 g), čo je v rozpore s čl. 14 ods. 1 písm. a) (Obmedzenia určitých látok
uvádzaných v prílohách) a s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických
výrobkoch, položka č. 46) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009
o kozmetických výrobkoch. Bárium sa môže ľahko vstrebávať a má toxické účinky na
organizmus narúšajúce činnosť svalov, srdca a obličiek, čo vedie k arytmii, paralýze alebo
gastrointestinálnym zmenám. Ďalej výrobok obsahuje látky p-aminophenol (2,9 +/- 0,86
g/100 g) a p-phenylenediamine (PPD - 0,1 +/-0,03 g/100 g) a nedostatočné množstvo
oxidačného činidla na zabezpečenie úplnej reakcie látok a pripravovanej zmesi. Látky paminophenol a PPD sú kožné senzibilizátory, ktoré môžu vyvolať alergickú kontaktnú
dermatitídu.

8. hlásenie č. A12/00932/22
číslo podania: CZ/03422/22
názov: Crema Corpo Revitalizzante ALOE VERA - telový krém
značka: MARIE LAURENT ML
typ výrobku/číslo výrobku: 190607 EXP. 06/2022
00190600
výrobná dávka: neuvedené
čiarový kód: 8016543020049
krajina pôvodu: Španielsko
výrobca: Laboratorio n 4ͦ 37 CS, Španielsko
IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4245
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail: andrea.katusinova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 200 ml, biely plastový téglik s bielym uzáverom, viď obrázok

Vo výrobku sa nachádza zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone
a Methylisothiazolinone.

9. hlásenie č. A12/00933/22
číslo podania: CZ/03421/22
názov: Vdl Natural Care ® Miel - telový krém
značka: Vdl Natural Care ®
typ výrobku/číslo výrobku: 00180600
190607 001800600
výrobná dávka: ITEM No.0281575
čiarový kód: 8432583815757
krajina pôvodu: Španielsko
výrobca: We Are Traders, S.L.U., www.watslu.com
Ctra. Nacional 340, km. 856-46293 Beneixida, Valencia, Španielsko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 200 ml, biely plastový téglik so žltým uzáverom, viď obrázky

IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4245
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail: andrea.katusinova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

Vo výrobku sa nachádza zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone
a Methylisothiazolinone.

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zmes konzervačných látok
Methylchloroisothiazolinone (5-chloro-2metylo-2H-izotiazol-3-on) a Methylisothiazolinone
(2-Metylo-2H-izotiazol-3-on), čo je v rozpore s prílohou 5 (Zoznam konzervačných látok
povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 39) nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Zmes je povolená len do
zmývateľných výrobkov. Výrobky môžu spôsobiť alergické reakcie u citlivých osôb.

10. hlásenie č. A12/00938/22
číslo podania: DE/03232/22
názov: Black Henna - Henna - farba na vlasy
značka: Royal
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 025
čiarový kód: 8901371090015
krajina pôvodu: India
výrobca: neuvedené
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4245
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail: andrea.katusinova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

popis: Henna - farba na vlasy vo forme tmavého hnedého prášku s neutrálnou vôňou,
červené vrecko zabalené v kartónovom obale, viď obrázok.

Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje látky – Barium peroxide s obsahom bária (18,1
+/- 3,6 g/100 g) a látku p-phenylenediamine (PPD - 9,7 +/- 2,9 g/100 g), čo je v rozpore
s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 46)
a s prílohou 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch,
s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č. 8 a)) nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Bárium sa
môže ľahko vstrebávať a má toxické účinky na organizmus narúšajúce činnosť svalov, srdca
a obličiek, čo vedie k arytmii, paralýze alebo gastrointestinálnym zmenám.
Prítomnosť látky p-phenylenediamine, ktorá po zmiešaní s nedostatočným množstvom
činidla a dlhým časom pôsobenia na pokožku hlavy predstavuje riziko pravdepodobného
poškodenia zdravia. Neviazaný PPD je kožný senzibilizátor a môže vyvolať alergickú
kontaktnú dermatitídu.

11. hlásenie č. A12/00941/22
číslo podania: DE/03241/22
názov: Brown Henna - farba na vlasy
značka: Royal
IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4245
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail: andrea.katusinova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 165
čiarový kód: 8901371090022
krajina pôvodu: India
výrobca: neuvedené
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: Henna - farba na vlasy vo forme zeleno-hnedého prášku s neutrálnou vôňou, červené
plastové vrecko, ktoré je zabalené v tmavohnedom kartónovom obale, viď obrázok.

Vyššie uvedený výrobok obsahuje: Toluene-2,5-Diamine (0,2 +/- 0,06 g/100 g), 5-Amino-ocresol (0,8 +/- 0, 23 g/100 g) a p-aminophenol (4,1 +/- 1,24 g/100 g) a p-phenylenediamine
(PPD - 2,7 +/-0,80 g/100 g) a nedostatočné množstvo oxidačného činidla na zabezpečenie
úplnej reakcie látok v pripravovanej zmesi. Látky Toluene-2,5-Diamine, 5-Amino-ocresol, neviazaný p-aminophenol a PPD sú kožné senzibilizátory a môžu vyvolať alergickú
kontaktnú dermatitídu. Výrobok je v rozpore s čl. 14 ods. 1 pís. a) (Obmedzenia určitých
látok uvádzaných v prílohách) a s prílohou 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné
v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam,
položky č. 9 a), 241, 272 a 8a)) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009
o kozmetických výrobkoch.

IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4245
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail: andrea.katusinova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

12. hlásenie č. A12/00942/22
číslo podania: LT/03252/22
názov: Studio 2000 System Professional Mouse Pro-vitamin B5 - stylingová pena na vlasy
značka: Studio 2000 System
typ výrobku/číslo výrobku: dátum výroby - 14/12/2020; dátum spotreby - 12/01/2023
výrobná dávka: No 012
čiarový kód: 5012334002501
krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo
výrobca: L.E.C. (L'Pool) Limted, L.E.C. House
Alfred Street, Wavertree, Liverpool, Spojené kráľovstvo
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 400 ml, aerosólová hliníková fľaša, viď obrázky

Vyššie uvedený výrobok má v zozname zložiek uvedenú látku – Butylphenyl
Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s prílohou 2
(Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 1666) nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4245
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail: andrea.katusinova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

13. hlásenie č. INFO/00103/22
číslo podania: DE/02836/22
názov: Henne Natur, Henna Kina: Haarfärbemittel, Kupferschimmer
značka: Hennedrog
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: N1859
čiarový kód: 3289070104000
krajina pôvodu: Francúzsko
výrobca: Hennedrog
22, Bd Marie-Joseph 13015 Marseille, Francúzsko
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: Medená farba na vlasy na rastlinnej báze Henny, zložená zo suchého zeleného prášku.
Výrobok je zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok.

Vyššie uvedený výrobok obsahuje látku - monocrotophos (0,016 +/- 0,008 mg/kg), čo je
v rozpore s čl. 14 ods. 1 písm. a) (Obmedzenia určitých látok uvádzaných v prílohách) a s
prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 1092)
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4245
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail: andrea.katusinova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

Na základe vyššie uvedených skutočností Vás žiadame o vykonanie kontroly, vo veci zistenia
výskytu predmetných výrobkov v Slovenskej republike.
V prípade zistenia vyššie uvedených výrobkoch postupujte v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle čl. 25 ods. 5 písm. a) nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

Informáciu ohľadom zistenia vyššie uvedených výrobkoch na trhu v Slovenskej republike
zašlite na e-mail andrea.katusinova@uvzsr.sk do 29.07.2022.
S pozdravom
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4245
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail: andrea.katusinova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

