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                                                                         TASR, SITA 
 

  

Vaša značka/zo dňa      Naša značka       Vybavuje   Bratislava  

         -/-                   OHVBPKV/5601-5/125518/2019/Ki   Ing. Kišacová, PhD.  28. 8. 2019 

  

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 Českej republike a v 

Litve. Ide o nasledujúce výrobky: 

 

 

1. hlásenie č. 1285/19 

názov: My WOW Lashes – eyelash growth serum – sérum na rast rias 

značka: Delia COSMETICS 

typ: W-002868-000-EX O-014419-00 

výrobná dávka : 0280JM 

čiarový kód: 5901350474716 

krajina pôvodu: Poľsko 

výrobca: Delia Cosmetics Sp., Z.o.o. ul. Lesna 5, 95-030 Rzgow, Poland 

popis: 3 ml, plastová tuba v kartónovej škatuľke zabalená v celofánovom obale, viď obrázky 
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Na obale výrobku je v zozname zložiek uvedená látka -  Bimatoprost.  

 

 

2. hlásenie č. 1286/19 

názov: Eyelash serum – sérum na rast rias 

značka:  MoLash® 

výrobná dávka: 04.2021-01 

čiarový kód: 5904730851053 

krajina pôvodu: Česká republika 

výrobca: Tanacetum s.r.o., Svabinskeho 1700/04, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Česká 

republika 

popis: 5 ml, sérum s aplikátorom v škatuľke, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obale výrobku je v zozname zložiek uvedená látka -  Bimatoprost.  

 

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú farmakologicky aktívnu látku 

– Bimatoprost. Výrobky nie sú bezpečné, čo je v rozpore s čl. 3 nariadenia Európskeho 

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

predpisov. Výrobok môže vyvolať: svrbenie, opuchnutie, zápal očných viečok, bolesť očí 

alebo alergickú reakciu. 

 

 

Oprava hlásenia č. 1264/19. 

Kontrolný orgán v Litve zaslal do systému RAPEX nové obrázky výrobku k hláseniu č. 

1264/19. Predchádzajúce obrázky k danému hláseniu boli nesprávne. Ostatné 

informácie v hlásení sa nezmenili.  
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3. hlásenie  č. 1264/19 – oprava obrázkov výrobku 

názov: Skoraja pomosh – telový gél 

značka:  Horse Health 

výrobná dávka: Nr. 0817/0820/4607011664328 

krajina pôvodu: Ruská federácia 

výrobca: KoroliovFarm, Pionierskaja 4, Koroliov, Russian Federation 

popis: 200 ml, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obale výrobku je v zozname zložiek uvedená zmes konzervačných látok 

Methylisothiazolinone a Methylchloroisothiazolinone, 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. 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  

 

  


