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SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Trnavská cesta 52 

P.O.BOX 45 

826 45 Bratislava 

                                                                              

                                                                           

       

     TASR, SITA 
 

  

Vaša značka/zo dňa      Naša značka       Vybavuje   Bratislava  

         -/-                    OHVBPKV/3132-4/10821/2018/Ki   Ing. Kišacová, PhD.   3. 5. 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 Českej republike a v 

Litve. 

 

Ide o nasledujúce výrobky: 

 

1. hlásenie č. 616/18 

názov: ACTION Four  – toaletná voda 

značka: Shirley May 

výrobná dávka: Ref:819, PD 07-12, ED 07-17, B.405858D, čiarový kód: 6295124009921 – 

kód neexistuje 

krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty 

zodpovedná osoba: S.A.O. Industries LLC, P.O. Box 1615, United Arab Emirates 

popis: 100 ml, toaletná voda „POUR HOMME“ v oranžovej fľaške a kartónovom obale,  viď 

obrázky 
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Vo výrobku bola zistená prítomnosť látok (Citronellol – 0,0063%, Geraniol – 0,0028%, 

Eugenol – 0,0026%, Alpha-isomethyl ionone – 0,0079% a Hydroxyisohexyl 3-

cyclohexene carboxaldehyde – 0,0069%), ktoré neboli uvedené v zozname zložiek. 

Tieto látky sa nachádzajú v koncentráciách, ktoré si vyžadujú, aby ich prítomnosť bola 

vyznačená na obale. Neuvedenie týchto látok v zozname zložiek je v rozpore s čl. 19 ods. 

1, písm. g) - prítomnosť vonných a aromatických zložiek  musí byť uvedená v zozname 

zložiek, ak ich koncentrácia prekročí  0,001 % v nezmývateľných výrobkoch a prílohou 

č. 3 (položka č. 86, 78, 71, 90, 79), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č. 

1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Táto informácia pomáha spotrebiteľom chrániť 

sa pred použitím výrobkov, ktoré obsahujú špecifické látky, ktoré môžu vyvolať 

alergickú reakciu u citlivých osôb.  

 

 

 

2. hlásenie č. 620/18 

názov: My Fair Lady Brulee – výrobok do kúpeľa 

značka: Bomb cosmetics 

výrobná dávka: neuvedené, čiarový kód: 5037028255599 

výrobca: Get Fresh Cosmetics Ltd., BH11 8PT, United Kingdom 

popis: 180 g, výrobok do kúpeľa v tvare koláčika, ozdobený kvietkami, zabalený do 

papierového košíka a plastového obalu a posypom, viď obrázky 
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Vyššie uvedený výrobok pripomínajúci potravinu nie je bezpečný, pretože má formu, 

vôňu, farbu, vzhľad, obal, označenie, objem alebo rozmery, ktoré môžu spôsobiť, že 

spotrebitelia, najmä deti, si ho zamenia s potravinou a v dôsledku toho ho môžu vkladať 

do svojich úst, cmúľať alebo prehĺtať, čo by mohlo byť nebezpečné a zapríčiniť 

napríklad dusenie, otravu alebo perforáciu či zablokovanie tráviaceho ústrojenstva. 

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. 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


