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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  
   OHVBPKV/3-10/11979/2022/Ka    Ing. Katušinová                31.03.2022 
 

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. INFO/00018/22 

číslo podania: RO/01449/22 

názov: SENSIBIO H2O – micelárna voda na čistenie a odličovanie make-upu 

značka: BIODERMA 

typ výrobku/číslo výrobku: 850 ml 

výrobná dávka: 23012H, 22411H, 22515H, 22915H a 22413H 

čiarový kód: 3701129801642 

krajina pôvodu: Francúzsko 

výrobca: NAOS 

                 355 rue Pierre Simon Laplace 

                13290 AIX EN PROVENCE, Francúzsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

             popis: 850 ml, priehľadná plastová fľaša, výrobok micelárna voda na čistenie a odličovanie 

make-upu, viď obrázok 
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Vo vyššie uvedenom výrobku bolo identifikovaných 5 výrobných šarží (23012H, 22411H, 

22515H, 22915H, 22413H), ktoré boli mikrobiologicky kontaminované počas výrobného 

procesu. Pri týchto výrobkoch nie je možné zaručiť  ich bezpečnosť. Z tohto dôvodu 

spoločnosť NAOS a jej pobočky (v Rumunsku, Belgicku a v Taliansku) preventívne stiahli 

uvedené výrobky z trhu a na svojej internetovej stránke uverejnili výzvu pre spotrebiteľov 

na vrátenie výrobkov.  

Podľa zistení kontrolného orgánu v Rumunsku, uvedené výrobné šarže (23012H, 22411H, 

22515H, 22915H, 22413H) boli určené na trh: Rumunsko, Belgicko, Taliansko.  

 

2. hlásenie č. A12/00474/22 

číslo podania: SE/01496/22 

názov: Mama Africa Skin Light Whitening Lotion – výrobok na zosvetlenie pokožky 

značka: Mama Africa Cosmetics  

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 6 280675 002996 

krajina pôvodu: Taliansko 

výrobca: Alimenti dal Mondo - Taliansko 
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                Via della stazione - Zona ASI 

                81030 Gricignano dÁversa (Ce), Taliansko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 450 ml, biely téglik s oranžovým uzáverom, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo vyššie uvedenom nezmývateľnom výrobku sa nachádza v zozname zložiek na obale 

výrobku zmes konzervačných látok  Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone, 

čo je v rozpore s prílohou č. 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických 

výrobkoch, položka č. 39 a položka č. 57) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Zmes je povolená len do zmývateľných výrobkov. 

Výrobok môže spôsobiť alergické reakcie u citlivých osôb. 

 

3. hlásenie č. A12/00475/22 

číslo podania: SE/01489/22 

názov: New Placentyne lotione per capelli alla placenta – výrobok proti vypadávaniu vlasov 

značka: New Placentyne 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8 029550 000126 

krajina pôvodu: Taliansko 

výrobca: Linea Taliansko 
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                 Via Cirillo Bassi 12/A 

                 San Vincenzo Di Galliera, Taliansko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: výrobok proti vypadávaniu vlasov (12 ampuliek x 10ml), ktorý je zabalený v kartónovej 

škatuľke, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo vyššie uvedenom nezmývateľnom výrobku sa nachádza v zozname zložiek na obale 

výrobku zmes konzervačných látok  Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone, 

čo je v rozpore s prílohou č. 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických 

výrobkoch, položka č. 39 a položka č. 57) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Zmes je povolená len do zmývateľných výrobkov. 

Výrobok môže spôsobiť alergické reakcie u citlivých osôb. 

 

4. hlásenie č. A12/00518/22 

číslo podania: ES/00906/22 

názov: Esmalte endurecedor para uñas "Nail Hardener" – výrobok na spevnenie nechtov 

značka: Quimica Alemana 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: všetky 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Kolumbia 

výrobca: neuvedené 
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výrobok ponúkaný cez internet: cez Amazon s ASIN číslom BOO381A8XA 

popis: transparentný lak na spevnenie nechtov, v sklenej malej šedo-čiernej fľaštičke v tvare 

pyramídy s čiernym uzáverom, viď obrázok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obale výrobku je v zozname zložiek uvedená látka formaldehyd, čo je v rozpore 

s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 1577) 

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

Formaldehyd je kožný senzibilizátor, ktorý môže vyvolať alergické reakcie a spôsobiť 

rakovinu. 

 

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

výskytu predmetných 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 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. 
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Informáciu ohľadom zistenia vyššie uvedených výrobkov na trhu v Slovenskej republike 

zašlite na e-mail andrea.katusinova@uvzsr.sk  do 27.04.2022. 

 

 

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

mailto:andrea.katusinova@uvzsr.sk

