
IČO: 00607 223   Tel.: 00421 2 49 28 4245  e-mail: andrea.katusinova@uvzsr.sk 
DIČ: 2020878090   Fax: 00421 2 44 37 26 41  internet: www.uvzsr.sk 

 
 

 
 
ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Trnavská cesta 52 
P.O.BOX 45 
826 45 Bratislava 
 
                                                                   
                                                                         RÚVZ v Slovenskej republike 

 

 
 
Vaša značka/zo dňa  Naša značka   Vybavuje  Bratislava  

ÚVZSR/OHVBPKV - KV/ Ing. Andrea             09.01.2023 
297 - 1/738/2023/Ka               Katušinová 

Vec 

Nebezpečné kozmetické výrobky 

Národné kontaktné miesto pre RAPEX postúpilo na Úrad verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky hlásenia o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej 

únii. Ide o nasledujúce výrobky: 

 

1. hlásenie č. A12/00004/23   

číslo podania: IT/06212/22 

názov: Tesori d'Oriente Africa - profumo aromatico – aromatický parfum 

značka: Tesori d'Oriente 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 18154BO4W 

čiarový kód: 8 008970 008288 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: aromatický parfum, ktorý sa nachádza vo fľaši so zátkou, viď obrázok 
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Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

2. hlásenie č. A12/00005/23   

číslo podania: IT/06203/22 

názov: Barber Shop – výrobok po holení 

značka: INTESA 

typ výrobku/číslo výrobku: cod. 192800 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 003510 032051 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: výrobok po holení, ktorý je zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok 
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Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

3. hlásenie č. A12/00006/23   

číslo podania: IT/06200/22 

názov: Right Starlight – parfum 

značka: Comin parfum 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 004830 289057 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

4. hlásenie č. A12/00007/23  

číslo podania: IT/06197/22 

názov: Free Sky –  parfum 

značka: Real Time 

typ výrobku/číslo výrobku: Free Sky 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 715658 002512 

krajina pôvodu: neuvedené 
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výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

5. hlásenie č. A12/00008/23   

číslo podania: IT/06193/22 

názov: Splend'or – sprej na vlasy 

značka: Splend'or 

typ výrobku/číslo výrobku: cod. 108130 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 003510 021505 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: sprej na vlasy v kovovej fľaši, viď obrázok 
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Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

6. hlásenie č. A12/00033/23   

číslo podania: IE/06245/22 

názov: Moisturising Facial Cream with natural whey – krém na tvár 

značka: Margarita 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobné dávky: 11 2023A13 

                              07 2023A06 

                              03 2023A02 

čiarový kód: 4770001336533 

krajina pôvodu: Litva 

výrobca: UAB, BIOK laboatorija, Ukmergs g. 451, Klevins, Vilnius d., Litva 

výrobok ponúkaný cez internet: www.margarita.eu 

popis: 50 ml, hydratačný krém na tvár obsahujúci prírodnú srvátku a proteíny, určený pre 

všetky typy pleti. Výrobok je zabalený v bielo-zelenej kartónovej škatuľke s informáciami 

v litovčine, angličtine, lotyštine, estónčine a v ruštine, viď obrázky. 
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Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

7. hlásenie č. A12/00034/23   

číslo podania: IE/06247/22 

názov: Nourishing Facial Cream with beeswax and vegetable oil – krém na tvár 

značka: Margarita 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobné dávky: 03 2023A04 

                               6 2023A08 

                               5 2022A09 

                              12 2023A13 

                                9 2022A13 

čiarový kód: 4770001336526 

krajina pôvodu: Litva 

výrobca: UAB, BIOK laboatorija, Ukmergs g. 451, Klevins, Vilnius d., Litva 

výrobok ponúkaný cez internet: www.margarita.eu 

popis: 50 ml, výživný krém na tvár s včelím voskom a rastlinným olejom, určený pre všetky 

typy pleti. Výrobok je zabalený v bielo-zelenej kartónovej škatuľke s informáciami v litovčine, 

angličtine, lotyštine, estónčine a v ruštine, viď obrázky. 
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Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje látku - Butylphenyl Methylpropional. 

 

Vyššie uvedené výrobky obsahujú  zakázanú 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 EP a Rady č. 1223/2009 

o kozmetických výrobkoch. Uvedená látka môže poškodiť reprodukčný systém a môže 

spôsobiť senzibilizáciu pokožky. 

 

8. hlásenie č. A12/00035/23   

číslo podania: CY/06209/22 

názov: Aloe Vera Cream – telový krém 

značka: XCB XPEL BODY CARE 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 7406 

čiarový kód: 5060120167033 

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 500 ml, biely téglik obsahujúci telový krém s aloe vera, viď obrázky 
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Vo vyššie uvedenom nezmývateľnom výrobku sa nachádza konzervačná látka -  

Methylisothiazolinone (0,00020 hmot. %), čo je v rozpore s prílohou č. 5 (Zoznam 

konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 57) nariadenia EP 

a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Uvedená látka je povolená len do 

zmývateľných výrobkov. Výrobok môže spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb. 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností Vás žiadame o vykonanie kontroly, vo veci zistenia 

výskytu dotknutých výrobkov v Slovenskej republike. V prípade zistenia vyššie uvedených 

výrobkov 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 EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. 

 

Informáciu ohľadom zistenia vyššie uvedených výrobkov na trhu v Slovenskej republike 

zašlite na e-mail andrea.katusinova@uvzsr.sk  do 31.01.2023. 

 
 

S pozdravom 
       
                                                                             PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH 
                                                                                  hlavný hygienik Slovenskej republiky 
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