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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/3-9/10216/2022/Ka      Ing. Katušinová               17.03.2022 
 

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. A12/00445/22 

číslo podania: SE/01383/22 

názov: Olive Oil ORS Hair Relaxer –  výrobok na vlasy 

značka: DABUR  

               Formerly Organic Root Stimulator 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Južná Afrika 

výrobca: Urban Laboratories International LLC 

                SA, 10 Brafford Rd, Bedfordview 

                2067 Geylecq, Južná Afrika 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 
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            popis:  krém na vlasy na báze olivového oleja, výrobok je zabalený v zelenej kartónovej krabici, 

viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

2. hlásenie č. A12/00446/22 

číslo podania: SE/01384/22 

názov: Brightening Body Lotion –  telové mlieko na rozjasnenie pokožky 

značka: Carotone 

              Gandour 

              Nouvelle Parfumerie Gandour 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 6182000105382 

krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny 

výrobca: Gandour 

                Zone Industrielle de Yopougon 

                01 BP 4387 Abidjan, Pobrežie Slonoviny 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

            popis: 550 ml, žlto-oranžová fľaša, výrobok telové mlieko na rozjasnenie pokožky, viď obrázky  
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Vo vyššie uvedenom výrobku je na obale v zozname zložiek uvedená látka Hydroquinone, 

čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 

1339) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických 

výrobkoch. Hydrochinón je látka, ktorá sa používa do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok 

môže spôsobiť podráždenie pokožky a dermatitídu. 

 

3. hlásenie č. A12/00447/22 

číslo podania: SE/01419/22 

názov: Vit-Fee Whitening Beaty Lotion – výrobok na zosvetlenie pokožky 

značka: Mama Africa Cosmetics 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: L¤12059 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

             popis: 500 ml, bielo-ružová fľaša, viď obrázky  
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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. 

Výrobky môžu spôsobiť alergické reakcie u citlivých osôb. 

 

4. hlásenie č. A12/00448/22 

číslo podania: SE/01391/22 

názov: Papaya Brightening Gel – gél na zosvetlenie pokožky 

značka: Fleur de Lis 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 23136 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Francúzsko 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

             popis: 30 g, gél na rozjasnenie pokožky zabalený v hnedej škatuľke, viď obrázky 
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Vo vyššie uvedenom výrobku je v zozname zložiek uvedená látka isobutylparaben. 

Prítomnosť látky isobutylparaben je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok 

v kozmetických výrobkoch, položka č. 1375) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Izobutylparabén môže byť toxický pre reprodukciu 

a vývoj. 

 

5. hlásenie č. A12/00280/22  (verzia 2) 

číslo podania: SE/00780/22 

názov: ARKO Classic Natural Krem, Ekstra – krém  

značka: ARKO Classic 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 86906654 

krajina pôvodu: Turecko 

výrobca: Evyap Sabun, Gὓderi Cad. No: 1 X-1 Parsel 34957, Bὂlgesi/Tuzla, Turecko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 150 ml, biely téglik s tmavozeleným uzáverom, viď obrázky 
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Vyššie uvedený výrobok obsahuje zložku - hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde 

(INCI), čo je v rozpore s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, 

položka č. 1380) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 

o kozmetických výrobkoch. Vyššie uvedená zložka je kožný senzibilizátor a môže vyvolať 

alergické reakcie alebo kontaktnú dermatitídu. 

 

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. 

 

Informáciu ohľadom zistenia vyššie uvedených výrobkov na trhu v Slovenskej republike 

zašlite na e-mail andrea.katusinova@uvzsr.sk  nasledovne: 

 hlásenia č. A12/00445/22, A12/00446/22, A12/00448/22, A12/00280/22 do 

30.03.2022 

 hlásenie č. A12/00447/22 do 20.04.2022 

 

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

mailto:andrea.katusinova@uvzsr.sk

