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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 - 3/          Ing.Katušinová              27. 07.2022 
         24291/2022/Ka 

Vec 

Nebezpečné kozmetické výrobky 

Národné kontaktné miesto pre RAPEX postúpilo na Úrad verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky hlásenia o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkoch v Európskej 

únii. Ide o nasledujúce výrobky: 

 
1. hlásenie č. A12/01077/22   

číslo podania: DE/03640/22 

názov: Lightening Body Lotion - výrobok na zosvetlenie pokožky 

značka: Clair-Liss Gènial 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: L3667 

čiarový kód: 6181100322514 

krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny 

výrobca: Sivop parfums & cosmétiques, Pobrežie Slonoviny 

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené 

popis: 250 ml, biela plastová fľaša s fialovým vyklápacím uzáverom a dávkovačom, kompletne 

uzavretá v pestrofarebnej plastovej fólii s potlačou, na výrobku je uvedený dátum výroby: 

február 2021 a  dátum spotreby: február 2023, viď obrázok 
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Výrobok obsahuje látku – hydroquinone (3,24 +/- 0,12 g/100 g). 

 

2. hlásenie č. A12/01078/22   

číslo podania: DE/03626/22 

názov: La Crème éclaircissante traitante -  výrobok na zosvetlenie pokožky 

značka: SKIN LIGHT 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: GB 0335 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Pobrežie Slonoviny 

výrobca: Rodis, 04 B.P. 1282 Abidjan 04 Côte d'lvoire, Pobrežie Slonoviny 

                 Rodis 03 B.P. 31 118 - Lomé03 Togo, Togo 

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené 

popis: 500 ml, biely plastový téglik s potlačou a červeným uzáverom, ktorý je  zabalený v 

plastovej fólii, na výrobku je uvedený dátum výroby: 5.2.2022 a dátum spotreby: február 2027 

a iné označenie: NAFDAC 02-5156, viď obrázok 
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Výrobok obsahuje látku - hydroquinone (3,73 +/- 0,70 g/100 g). 

 

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

dihydroxybenzene), čo je v rozpore s čl. 3 (Bezpečnosť), s čl. 14 ods. 1 písm. a)  (Obmedzenia  

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

v kozmetických výrobkoch, položka č. 1339) 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. 

 

3. hlásenie č. A12/01088/22   

číslo podania: DE/03656/22 

názov: Enticing Perfumed Talc - telový púder 

značka: Enchanteur 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: LOT 1001, EXP: 01/03/2024 

čiarový kód: 8 681682 476394 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené 

popis: biely parfumovaný prášok, okrúhla plastová fľaša s potlačou, so skrutkovacím uzáverom 

a priloženou  etiketou, viď obrázok 
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Vo výrobku bola zistená prítomnosť ťažkých kovov: arzén (8,53 mg/kg), kadmium (0,56 

mg/kg), olovo (55,9 mg/kg), antimón (1,84 mg/kg), čo je v rozpore s čl. 14 ods. 1 písm. a) a 

s prílohou 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položky č. 43, 68, 289, 40) 

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

Arzén je toxický, môže spôsobiť rakovinu. Kadmium a olovo je škodlivé pre ľudské zdravie, 

pretože sa hromadí v tele, môže poškodiť obličky, kosti a spôsobiť rakovinu. Antimón môže 

dráždiť pokožku a môže spôsobiť rakovinu. 

 

4. hlásenie č. A12/01091/22   

číslo podania: LT/03787/22 

názov: Tanning lotion „Peau D'OR Ibiza black“ - výrobok na ochranu pred slnečným žiarením 

značka: Peau D'OR 

typ výrobku/číslo výrobku: EXP: 07/2024 

výrobná dávka: 02845 

čiarový kód: 4009033600320 

krajina pôvodu: Nemecko 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené 

popis: 250 ml, výrobok na ochranu pred slnečným žiarením - mlieko, čierna fľaša, viď obrázky 
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Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional. 

 

5. hlásenie č. A12/01092/22   

číslo podania: LT/03786/22 

názov: Peau D'OR 365 HYDRATANT - hydratačný krém 

značka: Peau D'OR 

typ výrobku/číslo výrobku: 365 HYDRATANT 

výrobná dávka: EXP: 05/2024 

čiarový kód: 4009033600245 

krajina pôvodu: Nemecko 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené 

popis: 100 ml, modro-zlatá tuba, viď obrázky 
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Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional. 

 

6. hlásenie č. A12/01093/22   

číslo podania: LT/03792/22 

názov: FACE  CREAM „FIGARO AFTER SHAVE ANTI WRINKLE Q10“ - krém na tvár 

značka: FIGARO 

typ výrobku/číslo výrobku: 100 ml 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 8004120082658 

krajina pôvodu: Taliansko 

výrobca: milmil75 – MIRATO GROUP-Via 

                Sciarei, 8 - 28064 LANDONIA, Taliansko 

výrobok ponúkaný cez internet:  www.milmil.it; www.milmil.com 

popis: 100 ml, modrá tuba s červeným pásom, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional. 

 

7. hlásenie č. A12/01094/22   

číslo podania: LT/03791/22 

názov: NATURA SIBERICA RICH SIBERIAN WHITE BODY BUTTER - telový krém 

značka: Natura Siberica 

typ výrobku/číslo výrobku: 200 ml 

http://www.milmil.it/
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výrobná dávka: 24 25 858 

čiarový kód: 4744183010017 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: Responsible Person „Eurobio LAB OU“ 

                Leiva str.5, Tallinn, Estónsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 200 ml, bielo-modrá tuba, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional. 

 

8. hlásenie č. A12/01095/22   

číslo podania: LT/03793/22 

názov: FACIAL GEL „belkosmex PLANT ADVANCED ALOE VERA HIALURON“ - gél na tvár 

značka: belkosmex 

typ výrobku/číslo výrobku: 125 g 

výrobná dávka: 28 09 21 

čiarový kód: 4810090011826 

krajina pôvodu: Bielorusko 

výrobca: PK OOO „Belkosmeks“ 

                 P. Brovki 17 - 301 Minsk, Bielorusko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 
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popis: 125 g, biela tuba so zeleným pásom, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional. 

 

9. hlásenie č. A12/01096/22   

číslo podania: LT/03788/22 

názov: „Soleo SUMMER NIGHT POWER BRONZER“ - výrobok určený do solária 

značka: Soleo 

typ výrobku/číslo výrobku: 150 ml 

výrobná dávka: 106 012024 

čiarový kód: 5907591510015 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: www.soleo.eu 

popis: 150 ml,  čierno-modrá plastová tuba, viď obrázky 
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Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional. 

 

10. hlásenie č. A12/01097/22   

číslo podania: LT/03785/22 

názov: „AURA ultra comfort“ see see MINERAL DAY MOISTURIZER DEAD SEA MINERALS FOR 

ALL SKIN TYPES - hydratačný krém  

značka: seesee 

typ výrobku/číslo výrobku: Nr. 5207 

výrobná dávka: 02092256 

čiarový kód: 7290100620922 

krajina pôvodu: Izrael 

výrobca: SEESEELAB, Izrael 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 50 ml, hydratačný krém s minerálmi pre všetky typy pleti, svetlomodrá  škatuľka, 

v ktorej sa nachádza tuba s krémom, viď obrázky 
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Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional. 

 

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú 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. 

 

11. hlásenie č. A12/01101/22   

číslo podania: LT/03797/22 

názov: L.O.L. Surprise! Colonia Corporal Body Spray - telový sprej 

značka: L.O.L. Surprise! 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: Nr. 0248E192 

čiarové kódy: sekundárne balenie - 411114085210 

                         originálne balenie - 8411114085075 

krajina pôvodu: Španielsko 

výrobca: Air-Val International, S.A. 

                Ayala, 82 Madrid, Španielsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 50 ml, originálne balenie sa nachádza v plastovej fľaši s plastovým vrchnákom 

a sekundárne balenie je zabalené v kartónovej škatuľke, viď obrázky 
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Analýzou bolo zistené, že vo výrobku sa nachádza látka 2-phenoxyethanol v koncentrácií 

1,188 %, čo je v rozpore s prílohou 5 (Zoznam konzervačných látok povolených 

v kozmetických výrobkoch, položka č. 29 - maximálna povolená koncentrácia v použiteľnom 

výrobku  - 1%) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických 

výrobkoch. Prítomnosť látky 2-phenoxyethanol vo výrobku môže spôsobiť senzibilizáciu, 

podráždenie a kontaktné alergické reakcie. Podľa zoznamu zložiek výrobok obsahuje aj 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. 

 

12. hlásenie č. A12/01102/22   

číslo podania: LT/03798/22 

názov: FIGARO Shaving Foam Regular Shave Classic - pena na holenie 

značka: FIGARO 

typ výrobku/číslo výrobku: 400 ml 

výrobné dávky: I02ED020331 

                             I02ED010331 

                             I01ED030331 

                            I09ED100930 

čiarový kód: 8003510005284 
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krajina pôvodu: Taliansko 

výrobca: MIL MIL 76 S.p.A 

                Via Sciarei, 8 - 28064 Landiona (NO), Taliansko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 400 ml, pena na holenie v aerosólovej fľaši, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional. 

 

13. hlásenie č. A12/01103/22   

číslo podania: LT/03794/22 

názov: TREE HUT SHEA MOISTURIZING BODY LOTION Tropical Mango - telové mlieko 

značka: TREE HUT 

typ výrobku/číslo výrobku: 255 g 

výrobná dávka: 0172 

čiarový kód: 075371006692 

krajina pôvodu: Spojené štáty americké 

výrobca: Responsible Person Naterra Paris SARL. 

                  17 Avenue George V. Paris, Francúzsko 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 400 ml, červenohnedá tuba so svetlohnedým uzáverom, viď obrázky 
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Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional. 

 

 

14. hlásenie č. A12/01104/22   

číslo podania: LT/03795/22 

názov: TREE HUT SHEA MOISTURIZING BODY LOTION Coconut Lime - telové mlieko 

značka: TREE HUT 

typ výrobku/číslo výrobku: 255 g 

výrobná dávka: 0216 

čiarový kód: 075371006654 

krajina pôvodu: Spojené štáty americké 

výrobca: Responsible Person Naterra Paris SARL. 

                  17 Avenue George V. Paris 75008, Francúzsko 

výrobok ponúkaný cez internet: www.treehutshea.com 

popis: 255 g, zelená tuba so svetlohnedým uzáverom, viď obrázky 
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Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka - Butylphenyl Methylpropional. 

 

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú 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. 

 

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

výskytu predmetných výrobkoch v Slovenskej republike.  

V prípade zistenia vyššie uvedených výrobkoch 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 22.08.2022. 

 
S pozdravom 

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

mailto:andrea.katusinova@uvzsr.sk

