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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             26.01.2023 
297 - 3/2571/2023/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. A12/00102/23   

číslo podania: LT/00113/23 

názov: PALACIO Herbal Therapy Cannabis Body milk – telové mlieko 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: 250 ml 

výrobná dávka: 43520 

čiarový kód: 8595641300135 

krajina pôvodu: Česká republika 

výrobca: Palacio CZ s.r.o., Berounska 1, Kyšice, Česká republika 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 250 ml, konopné telové mlieko v bielej plastovej fľaši s čiernym popisom a s obrázkami 

konopných listov, viď obrázky 
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Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional. 

 

 

2. hlásenie č. A12/00104/23   

číslo podania: CZ/00109/23 

názov: MARBLE ESSENCE, TUBE FRAGRANCE – toaletná voda 

značka: Aquarius Cosmetic 

typ výrobku/číslo výrobku: Ref.: 56022 

výrobná dávka: LOT N⁰: 20201125 

čiarový kód: 8436576502341 

krajina pôvodu: Španielsko 

výrobca: Aquarius Cosmetic, www.aquariuscosmetics.eu 

                 Ctra Sant Bartomeu, 13-15 

                 08503 Gurb (Barcelona), Španielsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 35 ml, papierová škatuľka zabalená v celofáne obsahujúca toaletnú vodu v sklenenej 

fľaši s plastovým uzáverom, viď obrázok 
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Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional. 

 

3. hlásenie č. A12/00108/23   

číslo podania: IT/06205/22 

názov: Tesori d'Oriente Japanese Rituals - parfum 

značka: Tesori d'Oriente 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 20202L02B 

čiarový kód: 8 008970 039176 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: parfum, ktorý sa nachádza vo fľaši so zátkou, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional. 
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4. hlásenie č. A12/00116/23   

číslo podania: IT/06157/22 

názov: Energy – toaletná voda 

značka: Comin parfum 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 004830 281488 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v tmavosivej kartónovej škatuľke so strieborným 

popisom, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional. 

 

5. hlásenie č. A12/00117/23   

číslo podania: IT/06162/22 

názov: Creme Douche Bain – výrobok do kúpeľa 

značka: Tesori d'Oriente 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8008970043326 

krajina pôvodu: neuvedené 
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výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: tmavá fľaša obsahujúca výrobok do kúpeľa s vôňou „orchidei“, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional. 

 

6. hlásenie č. A12/00118/23   

číslo podania: IT/06175/22 

názov: Bagno crema aromatico – výrobok do kúpeľa 

značka: Tesori d'Oriente 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 008970 008783 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: červená fľaša obsahujúca výrobok do kúpeľa s vôňou „ dračí kvet“, viď obrázok 
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Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional. 

 

7. hlásenie č. A12/00119/23   

číslo podania: IT/06189/22 

názov: Spray fissante – lak na vlasy 

značka: Malizia 

typ výrobku/číslo výrobku: 106120 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8003510003815 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: biela kovová fľaša s modrým uzáverom, viď obrázok 
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Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional. 

 

8. hlásenie č. A12/00120/23   

číslo podania: IT/06202/22 

názov: Floret for her - parfum 

značka: Spectre 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8719214753764 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: parfum zabalený v kartónovej škatuľke a v celofáne, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – 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. 

 

mailto:andrea.katusinova@uvzsr.sk
http://www.uvzsr.sk/


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 

 
 

9. hlásenie č. A12/00121/23   

číslo podania: FR/06277/22 

názov: Per Uomo Colorante 3 N. Castano Scuro – farba na vlasy 

značka: Renée Blanche 

typ výrobku/číslo výrobku: 3N chatain foncé 

výrobná dávka: 8006569001719 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: Renée Blanche, Via orria - Loc Omignano Scalo, 84060 Salento, Taliansko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: Farba na vlasy určená pre mužov v odtieni tmavý gaštan. Výrobok je zabalený 

v kartónovej škatuľke, ktorá obsahuje plastové rukavice, vývojovú emulziu v bielej plastovej 

fľaške, farebný krém v čiernej kovovej tube s bielym uzáverom, výživný  oplachujúci šampón 

v 2 tepelne uzavretých hliníkových vreckách a  informačný leták, viď obrázok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V uvedenom výrobku bola zistená prítomnosť látky - Octamethylcyclotetrasiloxane (D4), čo 

je v rozpore s čl. 20 (Tvrdenia) a s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických 

výrobkoch, položka č. 1388) nariadenia EP a Rady o kozmetických výrobkoch. 

Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) je veľmi perzistentný a bioakumulatívny, predstavuje 

riziko pre vodné organizmy, životné prostredie a je považovaný za toxický pre reprodukciu. 

 

mailto:andrea.katusinova@uvzsr.sk
http://www.uvzsr.sk/


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 

 
 

10. hlásenie č. A12/00132/23   

číslo podania: LT/00176/22 

názov: Mr. Gentle Eye contour gel with Oak extract & Caffeine – gél na očné okolie 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 05Z19 

čiarový kód: 8436550779257 

krajina pôvodu: Španielsko 

výrobca: Magasalfa S.L.,  C/Arquitectura 4 Nve 2, Pol. Ind. Can Cuaias, Barselona, Španielsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 75 ml, plastová fľaška s dávkovačom obsahujúca gél na očné okolie, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyššie uvedený výrobok má v zozname zložiek uvedenú 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. 
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11. hlásenie č. A12/00147/23   

číslo podania: CZ/00145/23 

názov: Lazell blue day, for women, Eau de Parfum – parfumovaná voda 

značka: Lazell Parfums 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: BATCH NO: 18040980419, EXP. DATE: 04/2022 

čiarový kód: 5907176583076 

krajina pôvodu: Poľsko 

výrobca: Lazell Parfums, ul. Rtm. W. Pileckiego 98, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, Poľsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: modrá papierová škatuľka zabalená v celofáne obsahujúca toaletnú vodu v sklenenej 

fľaši s plastovým uzáverom o objeme 100 ml, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýzou bolo zistené, že vo výrobku sa nachádza prítomnosť vonnej látky - Citral (nameraná 

hodnota: 0,028 +/- 0,006 hmot. %), ktorá si vyžaduje, aby jej prítomnosť bola vyznačená na 

obale výrobku. Neuvedenie vonnej látky v zozname zložiek je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť) 

a s prílohou 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických výrobkoch, 

s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č. 70) nariadenia EP 

a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Prítomnosť vonných a aromatických zložiek 

mailto:andrea.katusinova@uvzsr.sk
http://www.uvzsr.sk/


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 

 
 

musí byť uvedená v zozname zložiek, ak ich koncentrácia prekročí 0,001 % v nezmývateľných 

výrobkoch. Táto informácia pomáha spotrebiteľom chrániť sa pred použitím výrobkov, 

ktoré obsahujú špecifické látky, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie. 

 

12. hlásenie č. A12/00154/23   

číslo podania: IE/06353/22 

názov: Margarita Cream with Collagen and Vegatable Oils – krém na tvár 

značka: Margarita 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobné dávky: 5 2022A06 

                             9 2022A12 

                             9 2022A14 

                             3 2023A05 

                             7 2023A11 

                            11 2023A16 

čiarový kód: 4770001336540 

krajina pôvodu: Litva 

výrobca: UAB, BIOK laboatorija, Ukmerges g. 451, LT14199, Klevine, Vilnius d. , Litva 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 50 ml, krém na tvár s kolagénom a s rastlinnými olejmi, výrobok je zabalený v bielo-

zelenej kartónovej škatuľke, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:andrea.katusinova@uvzsr.sk
http://www.uvzsr.sk/


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 

 
 

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional. 

 

13. hlásenie č. A12/00155/23   

číslo podania: EE/00179/22 

názov: Amaizing Oils – výrobok na ochranu pred slnečným žiarením 

značka: Eveline Cosmetics 

typ výrobku/číslo výrobku: 45355/11856 

výrobná dávka: 172114 

čiarový kód: 5907609311856 

krajina pôvodu: Poľsko 

výrobca: Eveline Cosmetics Dystrybucja Sp. z.o.o.sp. k., Ul. Žytnia 19, 05-506 Lesznowola,  

                Poľsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: Žlto-oranžová plastová tuba obsahujúca vysoko vodoodolný výrobok na ochranu pred 

slnečným žiarením „SPF 20“. Výrobok je zabalený v kartónovej škatuľke s etiketou vo viacerých 

jazykoch, so zoznamom zložiek, ako aj s návodom na použitie a varovnými odporúčaniami, viď 

obrázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional. 
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14. hlásenie č. A12/00156/23   

číslo podania: EE/00181/23 

názov: Men X-treme 6in1 – krém na tvár 

značka: Eveline Cosmetics 

typ výrobku/číslo výrobku: 21649 

výrobná dávka: 154855 

čiarový kód: 5901761921649 

krajina pôvodu: Poľsko 

výrobca: Eveline Cosmetics Dystrybucja Sp. z.o.o.sp. k., Ul. Žytnia 19, 05-506 Lesznowola,  

                Poľsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: hydratačný krém na tvár určený pre mužov v modro-šedej kartónovej škatuľke, na 

obale výrobku je uvedený zoznam zložiek, návod na použitie a varovné odporúčania, viď 

obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – 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 
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o kozmetických výrobkoch. Uvedená látka môže poškodiť reprodukčný systém a môže 

spôsobiť senzibilizáciu pokožky. 

 

 

15. hlásenie č. A12/00157/23   

číslo podania: CZ/00193/23 

názov: Pure Feelings pour femme – toaletná voda 

značka: Shirley May 

typ výrobku/číslo výrobku: SM078659D 

                                                   Ref: 815 

výrobná dávka: P. 08/2020, E. 08/2025 

čiarový kód: 6295124006906 

krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty 

výrobca: S.A.P. Industries LLC, www. shirleymay.com, P.O.BOX. 1615, Spojené arabské emiráty 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: papierová škatuľka obsahujúca toaletnú vodu v sklenenej fľaši s bielym plastovým 

uzáverom o objeme 100 ml, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýzou bolo zistené, že vo vyššie uvedenom výrobku sa nachádza látka Benzyl salicylate 

(0,024+/- 0,004 hmot. %), ktorá si vyžaduje, aby jej prítomnosť bola vyznačená na obale. 

Prítomnosť vonných a aromatických zložiek musí byť uvedená v zozname zložiek, ak ich 

koncentrácia prekročí 0,001 % v nezmývateľných výrobkoch. Neuvedenie vonnej látky 
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v zozname zložiek je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť) a s prílohou 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú 

byť prítomné v kozmetických výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným 

obmedzeniam, položka č. 75) nariadenia EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. 

Táto informácia pomáha spotrebiteľom chrániť sa pred použitím výrobkov, ktoré obsahujú 

špecifické látky, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie. Ďalej bolo zistené, že na obale 

výrobku je v zozname zložiek uvedená látka Butylphenyl Methylpropional, ktorá nebola 

zistená laboratórnym vyšetrením.  

 

16. hlásenie č. A12/00164/23   

číslo podania: LT/00275/23 

názov: Argan face body hair oil – kozmetický olej 

značka: Evoluderm 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: I21F09 

čiarový kód: 3760100681116 

krajina pôvodu: Francúzsko 

výrobca: C2J, 7 rue Olympe de Grouges, 92230 Gennevilliers, Francúzsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 100 ml, priehľadná plastová fľaša so zlatým rozprašovacím uzáverom obsahujúca 

kozmetický olej určený na tvár, telo a vlasy. Na výrobku sa uvádza dátum spotreby: 2024/6, 

viď obrázky. 
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Vo vyššie uvedenom výrobku je v zozname zložiek uvedená zakázaná látka - 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. 

 

 

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 17.02.2023. 

 
 
S pozdravom 

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