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Nebezpečné kozmetické výrobky
Národné kontaktné miesto pre RAPEX postúpilo na Úrad verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky hlásenia o výskyte nebezpečného kozmetického výrobku v Európskej
únii. Ide o nasledujúci výrobok:
1. hlásenie č. A12/00819/22
číslo podania: LT/02769/22
názov: Wet baby wipes „AURA ultra comfort“ – detské vlhčené utierky
značka: cotton club
typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené
výrobná dávka: 10.07.21 07 R
čiarový kód: 4607068626911
krajina pôvodu: Ruská federácia
výrobca: „COTTON CLUB“ LLC
1st Lipovy Lane, premises 4, Sobolikha village, Balashikha
Moskow region, Ruská federácia
výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené
popis: 100 ks, detské vlhčené utierky v plastovom obale modrej farby, na ktorom je obrázok
ženy s dieťaťom, viď obrázky.
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Vyššie uvedený výrobok obsahuje látky propylparaben (0,209 %) a phenoxyisopropanol
(0,216%), čo je v rozpore s prílohou 5 (Zoznam konzervačných látok povolených
v kozmetických výrobkoch, položky č. 12 a 43) a s prílohou 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť
prítomné v kozmetických výrobkoch s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným
obmedzeniam, položka č. 54) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009
o kozmetických výrobkoch. Látky sa nesmú používať v nezmývateľných kozmetických
výrobkoch určených na použitie v oblastiach pod plienkou u detí do 3 rokov.

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 do 07.07.2022.
S pozdravom
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
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