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     TASR, SITA 
 

  

 

Vaša značka/zo dňa      Naša značka       Vybavuje   Bratislava  

         -/-                    OHVBPKV/192-3/6231/2018/Ki    Ing. Kišacová, PhD.     6. 3. 2018 

  

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 Írsku a v Estónsku. 

 

Ide o nasledujúce výrobky: 

 

1. hlásenie č. 206/18 

názov: Eyeshadow palette  – paleta očných tieňov 

značka: The Bronze Palette 

výrobná dávka: neznáma 

krajina pôvodu: neznáma 

výrobca: neznámy 

popis: biela škatuľka, ktorá obsahuje 9 očných tieňov, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo výrobku bola zistená prítomnosť ťažkých kovov (arzén, chróm, olovo a nikel), čo je 

v rozpore s čl. 14 ods. 1 písm. a), s čl. 17 a s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť 
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zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 43, 97, 289 a 1093) nariadenia Európskeho 

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

predpisov. 

 

 

2. hlásenie č. 207/18 

názov: Lipstick & Liner – výrobky na pery (ceruzka a rúž) 

značka: Matte Liquid 

výrobná dávka: neznáma 

výrobca: neznámy 

popis: kartónová škatuľka bielej a ružovej farby s obrázkom pier, ktorá obsahuje ceruzku 

a rúž na pery (v rôznych farbách), viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo výrobku bola zistená prítomnosť ťažkých kovov (arzén, chróm a olovo), čo je 

v rozpore s čl. 14 ods. 1 písm. a), s čl. 17 a s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť 

zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 43, 97 a 289) nariadenia Európskeho 

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

predpisov. 

 

3. hlásenie č. 226/18 

názov: SPF 30 Haute Protection – ochranný krém na tvár 

značka: Lovea 

výrobná dávka: 203577/2, LOT 0641C9901, EAN: 3506770303022 

krajina pôvodu: Francúzsko 
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výrobca: Laboratoires Biocos, route de Castelnaudary BP99, 31250 Revel, France 

popis: 50 ml, biely obal, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto nezmývateľnom výrobku bola zistená prítomnosť látky - methylisothiazolinone 

(0,011%), čo je v rozpore s prílohu č. 5 (Zoznam konzervačných látok povolených 

v kozmetických výrobkoch, položka č. 57) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Látka je 

povolená len do zmývateľných výrobkov. Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu 

u citlivých osôb. 

 

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  

 

 

 

 


