
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 

  

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 - 8/          Ing.Katušinová              22.06.2022 
         20842/2022/Ka 

Vec 

Nebezpečný kozmetický výrobok 

Národné kontaktné miesto pre RAPEX postúpilo na Úrad verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky hlásenie o výskyte nebezpečného kozmetického výrobku v Európskej 

únii. Ide o nasledujúci výrobok: 

 
1. hlásenie č. A12/00894/22   

číslo podania: IE/01960/22 

názov: Goodness Hair Detangler Watermelon Burst – výrobok na rozčesávanie vlasov pre deti 

značka: Baylis & Harding 

typ výrobku/číslo výrobku: GRKIDSDG 

výrobná dávka: 1319A 

čiarový kód: 017854107465 

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo 

výrobca: Expac (Preston) Ltd. 

                 Tomlinson Road, Leyland 

                 PR25 2DY Preston, Spojené kráľovstvo 

výrobok ponúkaný cez internet:  boots 

popis: 200 ml, sprej na rozčesávanie vlasov pre deti v tmavej fľaši s oranžovou etiketou, na 

ktorej je zobrazený obrázok leva, viď obrázky. 

              

https://www.boots.ie/baylis-harding-goodness-kids-watermelon-crush-hair-detangler-200ml-10297840
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Vyššie uvedený výrobok predstavuje mikrobiologické riziko z dôvodu prítomnosti 

prekročenia množstva mikroorganizmov (Pluralibacter gergoviae). Výrobok nie je bezpečný 

podľa čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 

o kozmetických výrobkoch. V prípade, ak výrobok prichádza do styku so sliznicami alebo ak 

sa používa na poškodenú pokožku, môže spôsobiť infekcie alebo podráždenie. 

Vyššie uvedený výrobok bol určený na trh v Slovenskej republike. V  hlásení boli uvedení 

ako distribútori pre  SR : spoločnosti  DM, Stock@Fourth.  

 

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

výskytu predmetného výrobku v Slovenskej republike.  

V prípade zistenia vyššie uvedeného výrobku 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 uvedeného výrobku na trhu v Slovenskej republike 

zašlite na e-mail andrea.katusinova@uvzsr.sk  do 04.07.2022. 

 
S pozdravom 

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