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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/3965 - 2/          Ing.Katušinová              04.05.2022 
        15673/2022/Ka 

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. A12/00542/22  ( 5 verzia) 

číslo podania: NO/01572/22 

názov: Oasis bedbath, Unperfumed –  čistiace utierky 

značka: Oasis 

typ výrobku/číslo výrobku: 107537, 107595, 109422, 108619 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo 

výrobca: Vernacare Limited 

                1 Western Avenue, Matrix Park, Chorley 

                PR7 7NB Lancashire, Spojené kráľovstvo 

výrobok ponúkaný cez internet: www.oasis.no 

             popis: Bielo-zelené balenie, ktoré obsahuje 5 kusov čistiacich utierok určených na osobnú 

hygienu, viď obrázky.  
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Výrobok predstavuje mikrobiologické riziko, pretože vo výrobku bol zistený výskyt 

mikroorganizmu - Pseudomonas aeruginosa, čo je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia 

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

mikroorganizmu Pseudomonas aeruginosa môže spôsobiť infekcie u osôb s oslabeným 

imunitným systémom. 

Doplňujúce informácie: 

Kontrolný orgán v Nórsku doplnil  uvedené hlásenie aj o  výrobnú dávku - 108619. 

 

2. hlásenie č. A12/00627/22 

číslo podania: DE/02079/22 

názov: réell'e EXPERT Permanente Coloration – farba na vlasy 

značka: dm réell'e EXPERT 

typ výrobku/číslo výrobku: Kühles Beigeblond 9.1; Helles Aschblond 10.1 

výrobná dávka: 256884; 256885; 258466 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Nemecko 

výrobca: Emil Kiessling GmbH 

                 Obere Lerch 40 

                911 66 Georgensgmünd, Nemecko 

výrobok ponúkaný cez internet: https://www.dm.de 
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popis: Permanentná farba na vlasy (béžová a svetlá popolavá blond). Výrobok je zabalený v 

kartónovej škatuľke, na ktorej je zobrazený obrázok ženy a výrazne čierne logo v strede na 

prednej strane škatuľky, viď obrázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo vyššie uvedených dvoch odtieňoch farieb na vlasy po zmiešaní a pretrepaní farbiva, môže 

dôjsť k zrýchlenému nárastu tlaku v dôsledku tvorby peroxidu. V dôsledku nárastu tlaku 

môže časť výrobku pri otvorení fľaše vystreknúť a viesť k poraneniu očí. Výrobky nie sú 

bezpečné podľa čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1223/2009 o kozmetických výrobkoch.  

Kontrolný orgán so sídlom v Nemecku doplnil ďalšie informácie:  Spoločnosť dm-drogerie 

markt GmbH & Co.KG sa rozhodla informovať svoje pobočky, aby oba výrobky stiahli 

z predaja.  

 

3. hlásenie č. A12/00629/22 

číslo podania: DE/01760/22 

názov: Uncut Henna for Brows –  farba na obočie  

značka: Uncut Henna 

typ výrobku/číslo výrobku: Dark Brown 
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výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: India 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: https://dermalvital.de/ 

popis: Henna farba na obočie (tmavohnedá) vo forme sivého prášku o hmotnosti 3 g. Plastová 

nádoba s vonkajším kartónovým obalom obsahujúca leták a plastovú lyžičku, viď obrázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo vyššie uvedenom výrobku sa nachádza prekročené množstvo látky p-phenylenediamine 

(8,8 %), čo je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Látka p-phenylenediamine je kožný senzibilizátor 

a môže vyvolať alergickú kontaktnú dermatitídu. 

 

4. hlásenie č. INFO/00090/22 

číslo podania: IE/02085/22 

názov: Oasis Bedbath; Oasis Bedbath Unperfumed – čistiace utierky 

značka: Oasis 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: všetky šarže výrobkov Oasis Bedbath; Oasis Bedbath Unperfumed 

čiarový kód: neuvedené 
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krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo 

výrobca: Vernacare Limited 

                1 Western Avenue, Matrix Park, 

                PR7 7NB Chorley, Lancashire, Spojené kráľovstvo 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: Vlhčené utierky na čistenie pokožky. Plastové bielo-modré (parfumované)  a bielo-

zelené (neparfumované) balenie, ktoré sa dodáva v rôznych veľkostiach. Utierky je možné 

vyberať jednotlivo, viď obrázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. hlásenie č. INFO/00091/22 

číslo podania: IE/02119/22 

názov: Conti Wet Wipes Skin Cleansing Wipes – utierky na čistenie pokožky 

značka: Conti 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: všetky šarže  

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo 

výrobca: Vernacare Limited 

                1 Western Avenue, Matrix Park, 

                PR7 7NB Chorley, Lancashire, Spojené kráľovstvo 
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výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: Vlhčené utierky na čistenie pokožky, ktoré sú zabalené v plastovom obale. Výrobky sú 

dodávané v rôznych veľkostiach balenia, utierky je možné vyberať jednotlivo, viď obrázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. hlásenie č. INFO/00092/22 

číslo podania: IE/02117/22 

názov: Oasis Shampoo Cap; Oasis Shampoo Cap Unperfumed –  čiapka so šampónom 

značka: Oasis 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: všetky šarže 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo 

výrobca: Vernacare Limited 

                 1 Western Avenue, Matrix Park 

                 PR7 7NB 

                  Chorley, Lancashire, Spojené kráľovstvo 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

             popis: čiapka so šampónom na umývanie vlasov, výrobok je zabalený v  plastovom obale 

v rôznych veľkostiach, viď obrázky. 
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7. hlásenie č. INFO/00093/22 

číslo podania: IE/02116/22 

názov: Conti Flushable Cleansing Wet Wipes – vlhčené utierky 

značka: Conti 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: všetky šarže  

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo 

výrobca: Vernacare Limited 

                1 Western Avenue, Matrix Park, 

                PR7 7NB Chorley, Lancashire, Spojené kráľovstvo 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: Vlhčené utierky na čistenie pokožky, ktoré sú zabalené v zelenom plastovom obale. 

Výrobok sa dodáva v rôznych veľkostiach balenia, utierky je možné vyberať jednotlivo, viď 

obrázok. 
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8. hlásenie č. INFO/00094/22 

číslo podania: IE/02120/22 

názov: Oasis Washmitts; Oasis Washmitts Unperfumed – umývacie rukavice na čistenie 

pokožky 

značka: Oasis 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: všetky šarže výrobkov Oasis Washmitts Unperfumed; Oasis Washmitts 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo 

výrobca: Vernacare Limited 

                1 Western Avenue, Matrix Park, 

                PR7 7NB Chorley, Lancashire, Spojené kráľovstvo 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: Výrobky sú zabalené v plastovom obale v  bielo-zelenej (neparfumované)  a bielo-

modrej (parfumované) farbe. Výrobky sú dodávané v rôznych veľkostiach balenia, viď obrázky. 



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. INFO/00095/22 

číslo podania: IE/02123/22 

názov: Conti Continence Care 3 % Dimethicone Barrier Cloth – vlhčené utierky na čistenie 

pokožky 

značka: Conti 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: všetky šarže  

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo 

výrobca: Vernacare Limited 

                1 Western Avenue, Matrix Park, 

                PR7 7NB Chorley, Lancashire, Spojené kráľovstvo 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: Vlhčené utierky na čistenie pokožky, ktoré sú zabalené v plastovom obale fialovej farby, 

viď obrázky. 

 

 

 

 

10. hlásenie č. INFO/00096/22 

číslo podania: IE/02121/22 

názov: Conti Continence Care Skin Cleansing Wipes  – čistiace utierky na čistenie pokožky 

značka: Conti 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 
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výrobná dávka: všetky šarže  

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo 

výrobca: Vernacare Limited 

                1 Western Avenue, Matrix Park, 

                PR7 7NB Chorley, Lancashire, Spojené kráľovstvo 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: Vlhčené utierky  na čistenie pokožky, ktoré sú zabalené v plastovom obale ružovej 

farby. Utierky je možné vyberať jednotlivo, viď obrázok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. hlásenie č. INFO/00097/22 

číslo podania: IE/02112/22 

názov: Oasis Bedbath Maceratable Perfumed; Oasis Bedbath Maceratable Unperfumed – 

čistiace utierky  

značka: Oasis 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: všetky šarže  

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo 

výrobca: Vernacare Limited 

                1 Western Avenue, Matrix Park, 

                PR7 7NB Chorley, Lancashire, Spojené kráľovstvo 
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výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: Vlhčené utierky používané na čistenie. Plastové bielo-zelené (neparfumované)  a bielo-

modré (parfumované) balenie. Výrobky sa dodávajú v rôznych veľkostiach balenia, utierky je 

možné vyberať jednotlivo, viď obrázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. hlásenie č. INFO/00098/22 

číslo podania: IE/02122/22 

názov: Conti Wet Wipes Patient Cleansing Wipes  – vlhčené utierky 

značka: Conti 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: všetky šarže  

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo 

výrobca: Vernacare Limited 

                1 Western Avenue, Matrix Park, 

                PR7 7NB Chorley, Lancashire, Spojené kráľovstvo 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: Vlhčené utierky na čistenie pokožky, ktoré sú zabalené v plastovom obale. Výrobky sa 

dodávajú v rôznych veľkostiach balenia, utierky je možné vyberať jednotlivo, viď obrázky. 
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Vo vyššie uvedených výrobkoch bola zistená kontaminácia výrobkov mikroorganizmom - 

Pseudomonas aeruginosa. Výrobky predstavujú mikrobiologické riziko. Výrobky nie sú 

v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 17516:2014 Kozmetické výrobky. Mikrobiológia. 

Mikrobiologické limity a s čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Prítomnosť patogénneho mikroorganizmu 

Pseudomonas aeruginosa môže spôsobiť infekcie u osôb s oslabeným imunitným 

systémom. 

 

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.: A12/00542/22, A12/00627/22, A12/00629/22, INFO/00090/22, 

INFO/00091/22, INFO/00092 do 26.05.2022. 

 hlásenia č.: INFO/00093/22, INFO/00094/22, INFO/00095/22, INFO/00096/22, 

INFO/00097/22, INFO/00098/22 do 06.06.2022. 

 
 
S pozdravom 

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