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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             20.02.2023 
297 - 4/5560/2023/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. A12/00190/23   

číslo podania: LT/00340/23 

názov: ): INelia ULTRA SOFT CREAM CANNABIS HERBAL THERAPY – krém na tvár a telo 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 012102 

čiarový kód: 5902815168386 

krajina pôvodu: Poľsko 

výrobca: REVERS COSMETICS Sp. z.o.o., ul. Sowikowskiego 39 A, 05-090 Raszyn, Poľsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 200 ml, biely okrúhly plastový téglik s bielym uzáverom obsahujúci bezoplachový krém 

na tvár a telo „ULTRA Soft Cannabis“ pre suchú a citlivú pokožku, viď obrázky 
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Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje 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. 

 

 

2. hlásenie č. A12/00208/23   

číslo podania: IE/05650/22 

názov: Black Rose Kali Mehandi – Henna farba na vlasy 

značka: Black Rose ® 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobné dávky: E-11 

                             E-127 

čiarový kód: 815865000412 

krajina pôvodu: India 

výrobca: Henna Export Corporation, India 

výrobok ponúkaný cez internet: eBay 

popis: farba na vlasy na báze henny, na výrobku je uvedený dátum výroby: 05/2020 (E-11),  

10/2020 (E-127) a dátum spotreby: 04/2023 (E-11). Výrobok je zabalený v čiernej kartónovej 

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 

 
 

škatuľke so zlato-bielym nápisom a obrázkom ženy s čiernymi vlasmi na prednej strane etikety, 

viď obrázky. 

 

 

 

Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje látku - Sodium perborate, ktorá uvoľňuje bór a je 

zakázaná v kozmetických výrobkoch. Výrobok je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť), čl. 14 

(Obmedzenia určitých látok uvádzaných v prílohách) a s prílohou 2 (Zoznam zakázaných 

látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 1397) nariadenia EP a Rady č. 1223/2009 

o kozmetických výrobkoch. Aplikácia výrobku s nadmerným množstvom bóru môže 

poškodiť zdravie a reprodukčný systém. 

 

3. hlásenie č. A12/00221/23   

číslo podania: FR/04921/22 

názov: Micellar Bubble Shower gel-scrub green tea extract & apricots particles – sprchový 

gél 

značka: Hollywood glamour 

typ výrobku/číslo výrobku: 210522/2001 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 1001115137 

krajina pôvodu: Bulharsko 

výrobca: Rubella Beauty AS, 3 Osvobojdenie Str., 4960 Rudozem, Bulharsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 
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popis: priehľadný plastový téglik s plastovým uzáverom, v ktorom sa nachádza exfoliačný 

sprchový gél  zelenej farby s bublinkami obsahujúci extrakt zeleného čaju a častice marhúľ, viď 

obrázky 

 

 
 
Vo výrobku bola zistená prítomnosť látky - Butylphenyl Methylpropional (nameraná 

hodnota: 0,006 hmot. %), 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. 

 

4. hlásenie č. A12/00238/23   

číslo podania: AT/00245/23 

názov: Black Rose Kali Mehandi Powder Hair Dye (Black) – čierna farba na vlasy 

značka: Henna 

typ výrobku/číslo výrobku: ≠0129-4074413 

výrobné dávky: Packaging: „115“; Container: „111“ 

čiarový kód: 815865000122 

krajina pôvodu: Rakúsko 

výrobca: Henna Export Corporation, Industrial Area, Sector 12, Village Bhagola, Davli Road  

                Distt. Palwal, 121102 Haryana, India 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 
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popis: kartónová škatuľka obsahujúca farbiaci prášok v zelenom plastovom vrecúšku, viď 

obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje látku - Barium peroxide s obsahom báriu (67 800 

± 10 200 mg/kg), čo je v rozpore s čl. 14 (Obmedzenia určitých látok uvádzaných v prílohách) 

a s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 46) 

nariadenia EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Bárium sa môže ľahko 

vstrebávať a má toxické účinky na organizmus narúšajúce činnosť svalov, srdca a obličiek, 

čo vedie k arytmii, paralýze alebo gastrointestinálnym zmenám. Ďalej, výrobok obsahuje 

látku p- phenylenediamine (PPD) 10,45 ± 2,19 %) a nedostatočné množstvo oxidačného 

činidla na zabezpečenie úplnej reakcie látok a pripravovanej zmesi. Neviazaný PPD je kožný 

senzibilizátor a môže vyvolať alergickú kontaktnú dermatitídu. 

 

5. hlásenie č. A12/00239/23   

číslo podania: AT/00246/23 

názov: Black Rose – Henna farba na vlasy 

značka: Black Rose Kali Mehandi/Black Henna/herbal based Henna 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: B.NO.1001 

čiarový kód: 81586500041 

krajina pôvodu: Holandsko 
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výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: čierna kartónová škatuľka obsahujúca čierne plastové vrecko, v ktorom sa nachádza 

farbiaci prášok, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje Sodium perborate, ktorý uvoľňuje bór (21,4 

mg/kg), čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, 

položka č. 1397) nariadenia EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Aplikácia 

výrobku s nadmerným množstvom bóru, môže poškodiť zdravie a reprodukčný systém. 

Ďalej, výrobok obsahuje látku p-phenylenediamine (PPD) 10,55 ± 2, 21 %) a nedostatočné 

množstvo oxidačného činidla na zabezpečenie úplnej reakcie látok a pripravovanej zmesi. 

Látka PPD je kožný senzibilizátor a môže vyvolať alergickú kontaktnú dermatitídu. 

 

6. hlásenie č. A12/00242/23   

číslo podania: SE/00534/23 

názov: Layali - parfum 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 
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výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje látku – Butylphenyl Methylpropional. 

 

7. hlásenie č. A12/00245/23   

číslo podania: SE/00540/23 

názov: Kashkat al shabab - parfum 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 100 ml, parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky 
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Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje látku – Butylphenyl Methylpropional. 

 

Vyššie uvedené výrobky majú 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. 

 

8. hlásenie č. A12/00247/23   

číslo podania: SE/00516/23 

názov: Belissas Be-White Teeth Whitening – gél na bielenie zubov 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: Najlepšie spotrebovať do: 18th Sep. 2022 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: https://belissas.com/sv/ 

popis: kartónová škatuľka obsahujúca 5 ml gélu na bielenie zubov v dvoch striekačkách, viď 

obrázky 
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Analýzou bolo zistené, že výrobok obsahuje nepovolenú koncentráciu peroxidu vodíka (7,5 

%), čo je v rozpore s prílohou 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné v kozmetických 

výrobkoch, s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, položka č. 12 

písm. d) pre kozmetické výrobky na hygienu ústnej dutiny, max. povolená koncentrácia 

peroxidu vodíka - 0,1 %) nariadenia EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. 

 

9. hlásenie č. A12/00248/23   

číslo podania: LT/00562/23 

názov: Skeyndor Men shine control 24 H aqua emulsion – hydratačná emulzia na reguláciu 

lesku pokožky 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 10X076 

čiarový kód: 8436001980614 

krajina pôvodu: Španielsko 

výrobca: Skeyndor S.L.U., Navas de Tolosa, 148 08223 Terrassa, Barselona, Španielsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 50 ml, tuba obsahujúca hydratačnú emulziu na reguláciu lesku pokožky, výrobok je 

zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje látku – Butylphenyl Methylpropional. 
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10. hlásenie č. A12/00249/23   

číslo podania: LT/00561/23 

názov: Skeyndor Men smoothing shaving gel – vyhladzujúci gél na holenie 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 014022 

čiarový kód: 8436001980591 

krajina pôvodu: Španielsko 

výrobca: Skeyndor S.L.U., Navas de Tolosa, 148 08223 Terrassa, Barselona, Španielsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: vyhladzujúci gél na holenie v aerosólovej fľaši o objeme 150 ml, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje látku – Butylphenyl Methylpropional. 

 

11. hlásenie č. A12/00256/23   

číslo podania: LT/00556/23 

názov: Skeyndor Men daily detox face wash – denná detoxikačná pena na tvár 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 04Y024 

čiarový kód: 8436001980854 
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krajina pôvodu: Španielsko 

výrobca: Skeyndor S.L.U., Navas de Tolosa, 148 08223 Terrassa, Barselona, Španielsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 100 ml, tuba obsahujúca detoxikačnú penu na tvár, ktorá je zabalená v kartónovej 

škatuľke, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje látku – Butylphenyl Methylpropional. 

 

12. hlásenie č. A12/00258/23   

číslo podania: LT/00553/23 

názov: Skeyndor Men redness preventing after shave – balzam po holení proti začervenaniu 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 02Y091 

čiarový kód: 8436001980607 

krajina pôvodu: Španielsko 

výrobca: Skeyndor S.L.U., Navas de Tolosa, 148 08223 Terrassa, Barselona, Španielsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 100 ml, tuba obsahujúca balzam po holení proti začervenaniu, výrobok je zabalený 

v kartónovej škatuľke, viď obrázky 
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Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje látku – Butylphenyl Methylpropional. 

 

Vyššie uvedené výrobky majú 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. 

 

13. hlásenie č. A12/00259/23   

číslo podania: SE/00539/23 

názov: Lictin Temporary Tattoos Kit -  Henna farba na pokožku 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: LAU6-72021 

čiarový kód: 7503438790466 

krajina pôvodu: India 

výrobca: GOLECHA HERBALS UNLIMITED, No.-183 Industrial Area, Sector-3, Pocket G.  

                 Bawana, 110039 Bawana, India 

výrobok ponúkaný cez internet: Amazon 

popis: kartónová krabica, v ktorej sa nachádza leták a štyri 25 g tuby v tvare kornúta, ktoré 

obsahujú hennu, viď obrázok 
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Vo výrobku bola zistená prítomnosť látky -  Benzyl alcohol (3,39 % ± 0,42 %), ktorá nie je 

uvedená v  zozname zložiek. V dôsledku toho si nie je používateľ vedomý jej prítomnosti vo 

výrobku, čo môže viesť k alergickým reakciám u citlivých osôb. Povolená koncentrácia 

benzyl alkoholu ako konzervačnej látky vo výrobku je 1 %. Ďalej, výrobok obsahuje farbivo 

CI 20470, ktoré je povolené len v zmývateľných výrobkoch. Výrobok nie je bezpečný podľa 

čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. 

 

14. hlásenie č. A12/00262/23   

číslo podania: SE/00543/23 

názov: Willingood – Henna farba na pokožku 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobné dávky: X000ZJA0N7, WG-BU027-S SZ-CM 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: Amazon 

popis: zelená kartónová škatuľka, v ktorej sa nachádza leták a tri 25 g tuby v tvare kornúta, 

ktoré obsahujú  hennu, viď obrázok 
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Vo výrobku bola zistená prítomnosť látky -  Benzyl alcohol (3,86 % ± 0,48 %), ktorá nie je 

uvedená v  zozname zložiek. V dôsledku toho si nie je používateľ vedomý jej prítomnosti vo 

výrobku, čo môže viesť k alergickým reakciám u citlivých osôb. Povolená koncentrácia 

benzyl alkoholu ako konzervačnej látky vo výrobku je 1 %. Ďalej, výrobok obsahuje farbivo 

CI 20470, ktoré je povolené len v zmývateľných výrobkoch. Výrobok nie je bezpečný podľa 

čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. 

 

15. hlásenie č. A12/00289/23   

číslo podania: SE/00701/23 

názov: Step Moroccan Capilary Treatment – výrobok na vyrovnávanie vlasov 

značka: INOAR 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: L 17367 

čiarový kód: 789648370129 

krajina pôvodu: Brazília 

výrobca: Mary hill perfumes ltda, Rua augudto de almeida batista 1420, 06825-023 Chácaras  

                Caxingui, Brazília 

výrobok ponúkaný cez internet: Amazon 

popis: fľaša tmavej farby so svetlým uzáverom, viď obrázky 
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Výrobok má v zozname zložiek uvedenú látku - Formaldehyd, čo je v rozpore s prílohou 2 

(Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 1577) nariadenia EP a Rady 

č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Formaldehyd je kožným senzibilizátorom, ktorý 

môže vyvolať alergické reakcie. 

 

16. hlásenie č. A12/00289/23   

číslo podania: SE/00701/23 

názov: iBeauty brow and lash henna – Henna - farba na obočie a riasy 

značka: iBeauty 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: Amazon 

popis: výrobok je zabalený v čiernej kartónovej škatuľke s bielo-zlatým popisom, viď obrázky 
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Výrobok obsahuje látky - p-Phenylenediamine (2,28 ± 0,28 %), Phenyl Methyl Pyrazolone 

(0,24 ± 0,06 %), m-aminophenol (0,21 ± 0,05 %) a 2,4-diaminophenoxyethanol (0,075 ± 0,019 

%), ktoré nie sú uvedené v zozname zložiek. Neuvedenie týchto látok v zozname zložiek na 

obale výrobku je v rozpore s nariadením 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 u citlivých osôb. Na obale výrobku 

chýba tiež informácia, že výrobok je určený na profesionálne použitie. 

 

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  nasledovne: 

 

 hlásenia č. A12/00190/23, A12/00208/23,  A12/00221/23 do 07.03.2023, 
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 hlásenia č. A12/00238/23, A12/00239/23, A12/00242/23, A12/00245/23, 

A12/00247/23, A12/00248/23, A12/00249/23, A12/00256/23, A12/00258/23, 

A12/00259/23, A12/00262/23 do 14.03.2023, 

 hlásenia č. A12/00289/23, A12/00297/23 do 20.03.2023. 

 
 

 
S pozdravom 

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