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Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných 

kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly 

výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán vo Francúzsku.  

 

Ide o nasledujúce výrobky: 

 

 

1. hlásenie č. 1547/18 

názov: Hair Spa-Colorant Wubeizi Color  – farba na vlasy 

značka: Gevemia 

výrobná dávka: MFG 07/13/2015 

krajina pôvodu: Čína 

výrobca: Guang Zhou GEWEI Chemical Cosmetic Factory, No 2 floor D area NO 221 

Airport No 138 Baiyun District, Guang Zhou, People's Republic of China 

dovozca: CY, 28 rue Gabriel de Kerveguen, 97490 Saint Denis, Rèunion 

popis: 2 x 80 ml, zelená kartónová škatuľka, ktorá obsahuje: 1 plastovú fľašku bielej farby 

s čiernym uzáverom, 1 plastovú fľašku zelenej farby s bielym uzáverom, 1 hrebeň 

a rukavice, viď obrázky 
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Vo výrobku sa nachádza látka: o-Aminophenol, čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam 

látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1372) nariadenia 

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

neskorších predpisov.  

 

 

2. hlásenie č. 1550/18 

názov: Savon burger – mydlo 

značka: Bulles de savon 

výrobná dávka:  mydlo v tvare žemle – 2x 100 g, Batch No. B330 

mydlo v tvare bifteku – 50g, Batch No. B330 

mydlo v tvare rajčiny – 20 g, Batch No. DA1004 

mydlo v tvare šalátu – 20 g, Batch No. DA1128 

mydlo v tvare syra – 15 g, Batch No. DA1007 

krajina pôvodu: Francúzsko 

výrobca: Bulles de Savon Sarl Scouzzi, 8 rue Vénizélos, 06400 CANNES, France 

popis: 300 g, mydlo („hamburger“) sa skladá z 5 mydiel, ktoré pripomínajú potraviny: žemľa, 

syr, biftek, rajčina a šalát. Celý „hamburger“ je zabalený v plastovej fólii a kartónovej 

škatuľke pripomínajúcej škatuľku rýchleho občerstvenia, viď obrázky 
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Vyššie uvedený výrobok pripomínajúci potraviny (žemľa, syr, biftek, rajčina a šalát) 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 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  

 

 

 

 
 


