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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/6161 - 2/          Ing.Katušinová              18.07.2022 
         23185/2022/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. A12/00991/22   

číslo podania: LT/03392/22 

názov: Drkinamasis veido kremas su natraliomis išrgomis visiems odos tipams su proteinais 

- krém na tvár 

značka: Margarita 

typ výrobku/číslo výrobku: 50 ml, najlepšie spotrebovať do: 09 2023A08 

výrobná dávka: 09 2023A08 

čiarový kód: 4770001336533 

krajina pôvodu: Litva 

výrobca: UAB „BIOK laboatorija“ 

                 Ukmergs g. 451, Klevins vs., Avižieni sen. 

                 Vilniaus r. sav., Litva 

výrobok ponúkaný cez internet: www.margarita.eu 
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popis: 50 ml, hydratačný krém na tvár s prírodnou srvátkou a proteínmi pre všetky typy pleti, 

výrobok je zabalený v zelenej kartónovej škatuľke s informáciami v litovčine, angličtine, 

lotyštine, estónčine a v ruštine, viď obrázky 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obale výrobku je v zozname zložiek uvedená zakázaná látka - Butylphenyl 

Methylpropional. 

  

2. hlásenie č. A12/00992/22   

číslo podania: LT/03390/22 

názov: Veido kremas su kolagenu ir augaliniu aliejumi brandžiai odai - krém na tvár 

značka: Margarita 

typ výrobku/číslo výrobku: najlepšie spotrebovať do: 09 2023 

výrobná dávka: 09 2023A 

čiarový kód: 4770001336540 

krajina pôvodu: Litva 

výrobca: UAB „BIOK laboatorija“ 

                 Ukmergs g. 451, Klevins vs., Avižieni sen. 

                 Vilniaus r. sav., Litva 

výrobok ponúkaný cez internet: www.margarita.eu 

popis: 50 ml, krém na tvár s kolagénom a rastlinným olejom pre zrelú pleť, výrobok je zabalený 

v bielo-zelenej kartónovej škatuľke s informáciami v litovčine, angličtine, lotyštine, estónčine 

a v ruštine, viď obrázky 

http://www.margarita.eu/
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Na obale výrobku je v zozname zložiek uvedená zakázaná látka - Butylphenyl 

Methylpropional. 

 

3. hlásenie č. A12/00993/22   

číslo podania: LT/03379/22 

názov: Maitinamasis veido kremas su bii vašku ir augaliniu aliejumi visiems - krém na tvár 

značka: Margarita 

typ výrobku/číslo výrobku: 50 ml, najlepšie spotrebovať do: 10 2023A12 

výrobná dávka: 10 2023A12 

čiarový kód: 4770001336526 

krajina pôvodu: Litva 

výrobca: UAB „BIOK laboatorija“ 

                 Ukmergs g. 451, Klevins vs., Avižieni sen. 

                 Vilniaus r. sav., Litva 

výrobok ponúkaný cez internet: www.margarita.eu 

popis: 50 ml, výživný krém na tvár s včelím voskom a rastlinným olejom, výrobok je zabalený 

v bielo-zelenej kartónovej škatuľke, viď obrázky 
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Na obale výrobku je v zozname zložiek uvedená zakázaná látka - Butylphenyl 

Methylpropional. 

 

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú látku – 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. 

 

4. hlásenie č. A12/00999/22   

číslo podania: AT/03391/22 

názov: Shivanya Beauty Cream - krém  

značka: Shivanya 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: September 2023 

čiarový kód: 6000980911049 

krajina pôvodu: Pakistan 

výrobca: AQSA Cosmetics, Kirachi , Pakistan 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: výrobok na  ošetrenie akné, jazvičiek a tmavých škvŕn, okrúhla plastová nádoba 

zabalená v kartónovom obale, viď obrázok 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo výrobku bola zistená prítomnosť ortuti v množstve (13 500 +/- 2700 mg/kg), čo je 

v rozpore s čl. 14 (Obmedzenia určitých látok, uvádzaných v prílohách) a s prílohou 2 

(Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 221) nariadenia 

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

Ortuť sa hromadí v tele a môže spôsobiť poškodenie obličiek, mozgu, nervového systému, 

môže mať vplyv aj na reprodukciu.  

 

5. hlásenie INFO/00105/22   

číslo podania: SE/03025/22 

názov: Jabushe ORIGINAL cream - krém na tvár 

značka: Jabushe 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobné dávky: 2140 2 
                             2140 21 
                             2140 22 
čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Švédsko 

výrobca: MedicaNatumin AB 

                 Östra Storgatan 20 

                 553 21 Jönköping, Švédsko 

výrobok ponúkaný cez internet: https://jabushe.com/en/ 

popis: 50 ml, pleťový krém proti starnutiu pokožky, viď obrázok 
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Vyššie uvedený výrobok s výrobnou dávkou 2140 21 môže byť mikrobiologicky 

kontaminovaný baktériami Pseudomonas aeruginosa, čo je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť) 

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

Výrobok predstavuje riziko infekcie pre používateľov. 

 

 

6. hlásenie INFO/00109/22   

číslo podania: DE/02384/22 

názov: Herbal color black - farba na vlasy vo forme prášku 

značka: Neha Herbals 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: NHBL.65 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: India 

výrobca: Vedika Herbals, 206 Khasra, Raipur, Bhagwanpur, India 

výrobok ponúkaný cez internet: Cosmetic Welt.com 

popis: farba na vlasy vo forme hnedého prášku, ktorý sa nachádza v čiernom plastovom 

vrecku, viď obrázok 
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Vyššie uvedený výrobok obsahuje látku p-phenylenediamine (PPD - 1, 6 %) a nedostatočné 

množstvo oxidačného činidla na zabezpečenie úplnej reakcie látok a pripravovanej zmesi. 

PPD je silný kožný senzibilizátor. 

Výrobok nie je bezpečný, čo je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia Európskeho 

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

 

7. hlásenie č. A12/01028/22   

číslo podania: IT/02475/22 

názov: White Secret- krém na tvár 

značka: Rodis 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené  

čiarové kódy: 6028050090233 

krajina pôvodu: Togo 

výrobca: Rodis, 03 B.P. 31118 Lomé, Togo 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: výrobok na zosvetlenie pokožky v 300, 500 ml fľašiach a 150 g mydlo zabalené v bielej 
kartónovej škatuľke, viď obrázky 
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Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - hydroquinone. 

 

8. hlásenie č. A12/01031/22   

číslo podania: IT/02532/22 

názov: Carotone - krém na tvár 

značka: Nouvellle Parfumerie Gandour 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené  

čiarové kódy: 6 182000 1004 55 

                         6 182000 109939 

                         6 182000 104309 

                         6 182000 100462 

                         6 82000 100493 

krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny 

výrobca: N.P. Gandour 

                 01 BP 4387 Abidjan, Pobrežie Slonoviny 
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výrobok ponúkaný cez internet: www.margarita.eu 

popis: výrobky na zosvetlenie pokožky s objemom 330 ml, 215 ml, 350 ml, 60 ml a 30 ml 

a mydlo o hmotnosti 190 g, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobkoch nachádza látka -  hydroquinone. 

 

9. hlásenie č. A12/01041/22   

číslo podania: IT/02533/22 

názov: Caro White - výrobok na zosvetlenie pokožky 

značka: Dream Cosmetics 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené  

čiarové kódy: 6 181100 531008 

                          6 181100 530070 

                          6 18100 530094 

                          6 181100 530063 

krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny 

výrobca: Dream Cosmetics, BP4757, 23 ABIDJAN, Pobrežie Slonoviny 
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výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: výrobky na zosvetlenie pokožky v balení 30 ml, 50 ml  a 120 ml fľašiach a 180 g mydlo, 
viď obrázky 
 

 

  

 

 

Vyššie uvedené výrobky na zosvetlenie pokožky obsahujú látku hydroquinone (1,4-

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

výrobkoch, položka č. 1339) a s prílohou 3 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť prítomné 

v kozmetických výrobkoch s výnimkou tých, ktoré podliehajú stanoveným obmedzeniam, 

položka č. 14) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických 

výrobkoch. Hydrochinón je látka, ktorá je určená len na profesionálne použitie iba do 

výrobkov na nechtový dizajn. Výrobky môžu spôsobiť kožné alergie. 
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10. hlásenie č. A11/00088/22   

číslo podania: BE/03500/22 

názov: Sun milk Kids SPF 50+ - výrobok na ochranu pred slnečným žiarením 

značka: Biosolis 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: format: 22XXX/X 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Belgicko 

výrobca: Provera SA, Avenue Thomas Edison 80, 1402 Thisnes, Belgicko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 100 ml, oranžovo-biela tuba zabalená v oranžovo-bielej kartónovej škatuľke, viď 

obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. hlásenie č. A11/00089/22   

číslo podania: BE/03501/22 

názov: Sun spray  SPF 30 - výrobok na ochranu pred slnečným žiarením 

značka: BIOSOLIS 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: format: 22XXX/X 

čiarový kód: 5425001843572 

krajina pôvodu: Belgicko 
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výrobca: Provera SA, Avenue Thomas Edison 80, 1402 Thisnes, Belgicko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: výrobok na ochranu pred slnečným žiarením zabalený v oranžovo-bielej kartónovej 

škatuľke, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. hlásenie č. A11/00090/22   

číslo podania: BE/03502/22 

názov: Sun milk SPF 30 - výrobok na ochranu pred slnečným žiarením 

značka: BIOSOLIS 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: format: 22XXX/X 

čiarový kód: 5425001841851 

krajina pôvodu: Belgicko 

výrobca: Provera SA, Avenue Thomas Edison 80, 1402 Thisnes, Belgicko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: oranžovo-biela tuba zabalená v oranžovo-bielej škatuľke, viď obrázok 
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Skúškou na stanovenie slnečného ochranného faktora (SPF) bolo zistené, že vyššie uvedené 

výrobky neposkytujú deklarovanú ochranu, čo je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť) nariadenia 

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

a s odporúčaním Komisie (ES) č. 2006/647 o účinnosti opaľovacích prípravkov a o nich 

uvádzaných súvisiacich údajoch. V dôsledku toho, nemusí byť používateľ dostatočne 

chránený pred UV žiarením, čím sa  zvyšuje riziko spálenia alebo rakoviny kože. 

 

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. 
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Informáciu ohľadom zistenia vyššie uvedených výrobkov na trhu v Slovenskej republike 

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

 hlásenie č. INFO/00109/22 do 28.07.2022. 

 hlásenia č.  A12/00991/22, A12/00992/22, A12/00993/22, A12/00999/22 do 

05.08.2022. 

 hlásenia č. INFO/00105/22, A12/01028/22, A12/01031/22, A12/01041/22, 

A11/00088/22, A11/00089/22, A11/00090/22 do 10.08.2022. 

 
 
 
S pozdravom 

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