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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 - 5/          Ing.Katušinová              25.05.2022 
         18039/2022/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. A12/00770/22   

číslo podania: IT/02581/22 

názov: Trucchi bimba cofanetto arcobaleno – make-up pre deti 

značka: Miss Carina - trucchi bimba 

typ výrobku/číslo výrobku: 67333 

výrobná dávka: 64-32-41(0,084CBM) 

čiarový kód: 8017967673330 

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

             popis: make-up pre deti (Miss Carina - Trucchi Bimba, Cofanetto Arcobaleno), výrobok je  

zabalený v kartónovom obale, viď obrázok. 
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Vo výrobku bolo zistené nadmerné množstvo ťažkých kovov: chróm VI (6,8 mg/kg), olovo 

(1,6 mg/kg) a nikel (1,4 mg/kg), čo je v rozpore s čl. 14 ods. 1 písm. a) (Obmedzenia určitých 

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

výrobkoch, položky č. 97, 289 a 1093) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Prítomnosť ťažkých kovov vo výrobku môže 

predstavovať riziko alergií a neurotoxických účinkov. 

 

2. hlásenie č. A12/00777/22  

číslo podania: LT/02617/22 

názov: Hair Mask Keratin Therapy Aloe & Keratin – maska na vlasy 

značka: Greenini Eco Cosmetics 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 1029 

čiarový kód: 4650099501870 

krajina pôvodu: Ruská federácia 

výrobca: Efti Cosmetics, Ruská federácia 

dovozca: Kosmolats SIA, Lizuma iela 5L Riga, Lotýšsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 200 ml, výrobok v okrúhlom plastovom tégliku so skrutkovacím uzáverom, viď obrázky. 
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Na obale výrobku je v zozname zložiek uvedená látka - Butylphenyl Methylpropional. 

 

3. hlásenie č. A12/00779/22   

číslo podania: LT/02618/22 

názov: Hair Mask Power & Strength Henna & Green Tea – maska na vlasy 

značka: Greenini Eco Cosmetics 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 0621  

čiarový kód: 4650099501863 

krajina pôvodu: Ruská federácia 

výrobca: Efti Cosmetics, Ruská federácia 

dovozca: Kosmolats SIA, Lizuma iela 5L Riga, Lotýšsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 200 ml, výrobok v okrúhlom plastovom tégliku so skrutkovacím uzáverom, viď obrázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obale výrobku je v zozname zložiek uvedená látka - Butylphenyl Methylpropional. 
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4. hlásenie č. A12/00780/22   

číslo podania: LT/02615/22 

názov: After Sun Balm Shea Butter Sun Energy – výrobok na ochranu pred slnečným žiarením 

značka: elfa/Pharm 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 04730 

čiarový kód: 4823015922473 

krajina pôvodu: Ukrajina 

výrobca: Elfa Pharm, Ukrajina 

dovozca: Kosmolats SIA, Lizuma iela 5L Riga, Lotýšsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 90 ml, výrobok na ochranu pred slnečným žiarením, ktorý je zabalený v bielom 

plastovom obale so skrutkovacím uzáverom, viď obrázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obale výrobku je v zozname zložiek uvedená látka - Butylphenyl Methylpropional. 

 

5. hlásenie č. A12/00781/22   

číslo podania: LT/02616/22 

názov: Solncezašitnaja emulsija dlia zagara vodostoikaja Sun Energy – výrobok na ochranu 

pred slnečným žiarením 

značka: elfa/Pharm 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 09118 
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čiarový kód: 4823015936913 

krajina pôvodu: Turecko 

výrobca: C.R.E.A. Cosmetics Solutions, Turecko 

dovozca: Latmarkets SIA, Virbu iela 2 Riga, Lotýšsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 90 ml, výrobok na ochranu pred slnečným žiarením (SPF 30), ktorý je zabalený  

v oranžovom plastovom obale so skrutkovacím uzáverom, viď obrázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obale výrobku je v zozname zložiek uvedená látka - Butylphenyl Methylpropional. 

 

6. hlásenie č. A12/00782/22   

číslo podania: LT/02619/22 

názov: Coconut Hair Ekstrauvlazhniajushij sprei dlia volos – sprej na vlasy 

značka: Dr. Sant; elfa/Pharm 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 14834 

čiarový kód: 4823015938238 

krajina pôvodu: Ukrajina 

výrobca: Elfa, Ukrajina 

dovozca: Kosmolats SIA, Lizuma iela 5L Riga, Lotýšsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 150 ml, biela plastová fľaša s dávkovačom, viď obrázky 
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Na obale výrobku je v zozname zložiek uvedená látka - Butylphenyl Methylpropional. 

 

7. hlásenie č. A12/00783/22   

číslo podania: LT/02623/22 

názov: Rosetta Sun Dance for Woman Perfume Spray – dezodorant 

značka: C.r.e.a.® 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: CRA1773018 

čiarový kód: 8699104130342 

krajina pôvodu: Turecko 

výrobca: C.R.E.A. Cosmetics Solutions, Turecko 

dovozca: Latmarkets SIA, Virbu iela 2 Riga, Lotýšsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 150 ml hliníková aerosólová fľaša, výrobok telový dezodorant pre ženy, viď obrázky 
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Na obale výrobku je v zozname zložiek uvedená látka - Butylphenyl Methylpropional. 

 

8. hlásenie č. A12/00784/22   

číslo podania: LT/02625/22 

názov: Whoops! Dynamic Orange For Men Parfume Spray – dezodorant 

značka: C.r.e.a.® 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: CRA1772006 

čiarový kód: 8699104130434 

krajina pôvodu: Turecko 

výrobca: C.R.E.A. Cosmetics Solutions, Turecko 

dovozca: Latmarkets SIA, Virbu iela 2 Riga, Lotýšsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 150 ml hliníková aerosólová fľaša, výrobok telový dezodorant pre mužov, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obale výrobku je v zozname zložiek uvedená látka - Butylphenyl Methylpropional. 

 

Vo vyššie uvedených výrobkoch je v zozname zložiek na obale výrobkoch uvedená 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 Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. 
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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:  

 hlásenie č. A12/00770/22  do 07.06.2022. 

 hlásenia č.: A12/00777/22, A12/00779/22, A12/00780/22, A12/00781/22, 

A12/00782/22, A12/00783/22, A12/00784/22  do 28.06.2022. 

 
 
 
S pozdravom 

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

mailto:andrea.katusinova@uvzsr.sk

