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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 - 5/          Ing.Katušinová              25.08.2022 
        26442/2022/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. A12/01174/22   

číslo podania: LT/04089/22 

názov: Reflect Yourself Shaving Gel COOL - gél na holenie 

značka: MAJIX 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: A5 

čiarový kód: 8696630134462 

krajina pôvodu: Turecko 

výrobca: Lider Kozmetik Sanayl ve Ticaret A.S., Turecko 

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené 

popis: 200 ml, gél na holenie v aerosólovej fľaši, viď obrázky 
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Vyššie uvedený výrobok má 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. 

 

2. hlásenie č. A12/01175/22   

číslo podania: SE/04084/22 

názov: L'Adventure Blanche - parfum 

značka: AL Haramain 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: BH: 250916011909 

čiarový kód: 6291100136605 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené 

popis: parfum zabalený v bielej kartónovej škatuľke, viď obrázky 
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Vyššie uvedený výrobok obsahuje látku - Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde 

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

výrobkoch, položka č. 1380) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 

o kozmetických výrobkoch. Uvedená látka je kožný senzibilizátor, ktorá môže vyvolať 

alergické reakcie alebo kontaktnú dermatitídu. 

 

3. hlásenie č. A12/01182/22   

číslo podania: SE/04094/22 

názov: Royal Black Henna - čierna farba na vlasy 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: India 

výrobca: TOOPLINE EXIM INC.  

                No. 1002, No. 2, Mithakali Six Roads, Abhijeet, 

                Ahmedabad-38, India 

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené 

popis: čierne vrecúško, na ktorom je obrázok ženy s čiernymi vlasmi, viď obrázok 
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Vyššie uvedený výrobok podľa zoznamu zložiek obsahuje látku p- phenylenediamine (PPD), 

ktorá po zmiešaní s nedostatočným množstvom činidla a dlhým časom pôsobenia na 

pokožku hlavy predstavuje riziko pravdepodobného poškodenia zdravia. Táto látka sa 

nachádza v prílohe č. 3 (Zoznam látok, ktorých použitie v kozmetických výrobkoch je 

obmedzené, položka č. 8 a)) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 

o kozmetických výrobkoch. Uvedená látka môže spôsobiť vznik alergickej reakcie.  

 

4. hlásenie č. A12/01183/22   

číslo podania: SE/04087/22 

názov: Musk Pure Perfume - parfum 

značka: Al Haramain 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: BH: 070721011734 

čiarový kód: 6291100133765 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené 

popis: parfum zabalený v hnedej kartónovej škatuľke, viď obrázky 

 

 

Vyššie uvedený výrobok má 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. 
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5. hlásenie č. A12/01184/22   

číslo podania: SE/04086/22 

názov: L'Aventure Femme - parfum 

značka: Al Haramain 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: BH: 280720011908 

čiarový kód: 6291100137565 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené 

popis: parfum zabalený v bielej kartónovej škatuľke, viď obrázky 

 

Vyššie uvedený výrobok obsahuje látku - Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde 

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

výrobkoch, položka č. 1380) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 

o kozmetických výrobkoch. Uvedená látka je kožný senzibilizátor, ktorá môže vyvolať 

alergické reakcie alebo kontaktnú dermatitídu. 

 

6. hlásenie č. A12/01188/22   

číslo podania: LT/04077/22 

názov: AP. DURAND PARFUMS WHAT ELSE EAU DE PARFUM - parfumovaná voda 

značka: AP. DURAND PARFUMS 

typ výrobku/číslo výrobku: 100 ml 
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výrobná dávka: Ref: 454016, LOT: D18C11 

čiarový kód: 3551440454016 

krajina pôvodu: Francúzsko 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

                       popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v bielej kartónovej škatuľke a v celofánovom   

obale, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádzajú látky – Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 

carboxaldehyde a Butylphenyl methylpropional. 

 

7. hlásenie č. A12/01189/22   

číslo podania: LT/04071/22 

názov: Jack Hope Sweet FEELING SOIREE EAU DE PARFUM - parfumovaná voda 

značka: Jack Hope 

typ výrobku/číslo výrobku: 100 ml 

výrobná dávka: Ref: 548029 

čiarový kód: 3551440548029 

krajina pôvodu: Francúzsko 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

                       popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v čiernej kartónovej škatuľke a v celofánovom 

obale,  viď obrázok 
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Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádzajú látky – Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 

carboxaldehyde a Butylphenyl methylpropional. 

 

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedené látky - Hydroxyisohexyl 3-

cyclohexene carboxaldehyde a Butylphenyl methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) 

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

výrobkoch, položky č. 1380 a 1666) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Látka Butylphenyl methylpropional môže poškodiť 

reprodukčný systém a môže spôsobiť senzibilizáciu pokožky. 

 

8. hlásenie č. A12/01190/22   

číslo podania: LT/04090/22 

názov: New Dalan d'Olive Pure Olive Oil Moisturizing Shower Gel Relaxing - sprchový gél 

značka: Dalan d'Olive 

typ výrobku/číslo výrobku: 400 ml 

výrobná dávka: 927 

čiarový kód: 8690529007066 

krajina pôvodu: Turecko 

výrobca: Dalan Kimya End A. S., Turecko 

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené 

popis: 400 ml, plochá zelená plastová fľaša s dávkovacím uzáverom, viď obrázky 
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Vyššie uvedený výrobok má 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. 

 

9. hlásenie č. A12/01196/22   

číslo podania: SE/04075/22 

názov: Maryam Haramain Eau de parfum - parfum 

značka: Al Haramain 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 070320011626 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené 

popis: 100 ml, parfum zabalený vo fialovej  a zlatej kartónovej škatuľke, viď obrázok 
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Vyššie uvedený výrobok obsahuje látku - Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde 

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

výrobkoch, položka č. 1380) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 

o kozmetických výrobkoch. Uvedená látka je kožný senzibilizátor, ktorá môže vyvolať 

alergické reakcie alebo kontaktnú dermatitídu. 

 

10. hlásenie č. A12/01197/22   

číslo podania: SE/04078/22 

názov: Oudh Majun Maliki - parfum 

značka: Al Haramain 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 25022101863 

čiarový kód: 6291100135998 

krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

                       popis: 50 g, parfum zabalený v bordovo-zlatej kartónovej škatuľke,  viď obrázky 
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Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádzajú látky – Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 

carboxaldehyde a Butylphenyl methylpropional. 

 

11. hlásenie č. A12/01198/22   

číslo podania: SE/04080/22 

názov: Amber pure perfume 12 pieces - parfum 

značka: Al Haramain 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 070721011734 

čiarový kód: 6291100133758 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

                       popis: Sada  rôznych telových parfumov (Makkah, Madinah, Million, Forever, Firdous, Dhahab, 

Oudi, Black Oudh, Hajar, Mukhallah, White Oudh, Badar, Amber, Musk). Každý   parfum, ktorý 

sa nachádza v 15 ml sklenenej nádobe je zabalený do farebnej kartónovej škatuľky, jednotlivé 

kusy sú  ešte zabalené do väčšej tmavej kartónovej krabici a vo celofánovom obale,  viď 

obrázok. 
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Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádzajú látky – Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 

carboxaldehyde a Butylphenyl methylpropional. 

 

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedené látky - Hydroxyisohexyl 3-

cyclohexene carboxaldehyde a Butylphenyl methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) 

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

výrobkoch, položky č. 1380 a 1666) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Látka Butylphenyl methylpropional môže poškodiť 

reprodukčný systém a môže spôsobiť senzibilizáciu pokožky. 

 

12. hlásenie č. A12/01199/22   

číslo podania: SE/04082/22 

názov: Hajar pure perfume - parfum 

značka: Al Haramain 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 060719011642 

čiarový kód: 6291100133680 

krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené  

popis: Sada  rôznych telových parfumov (Makkah, Madinah, Million, Forever, Firdous, Dhahab, 

Oudi, Black Oudh, Hajar, Mukhallah, White Oudh, Badar, Amber, Musk). Každý  parfum, ktorý 

sa nachádza v 15 ml sklenenej nádobe je zabalený do farebnej kartónovej škatuľky, jednotlivé 

kusy sú  ešte zabalené do väčšej tmavej kartónovej krabici a vo celofánovom obale,  viď 

obrázok 
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Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 

carboxaldehyde. 

 

13. hlásenie č. A12/01200/22   

číslo podania: SE/04083/22 

názov: L'Aventure - parfum 

značka: Al Haramain 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 250221011604 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

                       popis: parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka –  Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 

carboxaldehyde. 

 

Vyššie uvedené výrobky obsahujú látku - Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde 

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

výrobkoch, položka č. 1380) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 

o kozmetických výrobkoch. Uvedená látka je kožný senzibilizátor, ktorá môže vyvolať 

alergické reakcie alebo kontaktnú dermatitídu. 
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14. hlásenie č. A12/01201/22   

číslo podania: LT/04132/22 

názov: PRORASO AFTER SHAVE BALM AZUR LIME - balzam po holení 

značka: PRORASO 

typ výrobku/číslo výrobku: AZUR LIME 

výrobná dávka: 79208 

čiarový kód: 8004395007813 

krajina pôvodu: Taliansko 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

                       popis: 100 ml, sklenená fľaška s čiernym uzáverom, výrobok je zabalený v tmavomodrej 

kartónovej škatuľke, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka –  Butylphenyl methylpropional. 

 

15. hlásenie č. A12/01202/22   

číslo podania: LT/04134/22 

názov: After Shave Balm Protective With Aloe And Vitamin E - balzam po holení 

značka: PRORASO 

typ výrobku/číslo výrobku: Aloe And Vitamin E 

výrobná dávka: 76035 

čiarový kód: 8004395001460 

krajina pôvodu: Taliansko 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 
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                       popis: 100 ml, plochá priehľadná sklenená fľaša s čiernym uzáverom, ktorá je zabalená v bielej 

kartónovej škatuľke, viď obrázok 

 

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka –  Butylphenyl methylpropional. 

 

16. hlásenie č. A12/01203/22   

číslo podania: LT/04135/22 

názov: Intesively Moisturizing Face Cream - krém na tvár 

značka: GREEN FEEL'S 

typ výrobku/číslo výrobku: 50 ml 

                                                 Triple Effect Cucumber And Aloe Extracts + Hydreis 

výrobná dávka: B23 

čiarový kód: 4779033101393 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: UAB Cosmoway, Ežero g. 44, Piliuonos k., Kauno r., Litva 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

                        popis: biela fľaša s dávkovačom zabalená v modrej kartónovej škatuľke, na obale výrobku sú 

uvedené informácie v litovčine, angličtine, lotyšskom, estónskom a ruskom jazyku, viď obrázky 
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Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza 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. 

 

 

17. hlásenie č. A12/01209/22   

číslo podania: SE/04112/22 

názov: Medicated Soap - mydlo 

značka: Crusader 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

                      popis: 80 g, čierne mydlo zabalené v zlatej kartónovej škatuľke, viď obrázok 

Výrobok obsahuje ortuť (1, 20 %). 

 

18. hlásenie č. A12/01210/22   

číslo podania: SE/04111/22 

názov: Noor Gold Beauty Cream - pleťový krém 

značka: neuvedené 
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typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

                       popis: svetlo ružový, béžový krém pre všetky typy pleti s avokádom a s aloe vera, zlatá plastová 

nádoba zabalená v pestrofarebnom kartónovom obale, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok obsahuje ortuť (43 900 mg/kg). 

 

 

19. hlásenie č. A12/01211/22   

číslo podania: SE/04113/22 

názov: Vitamin C serum - krém na starostlivosť o pleť 

značka: ROUSHUN 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: RS-29910 

čiarový kód: 4897075010531 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

                       popis: bezfarebná viskózna tekutina v  čiernej fľaši s tmavomodrým uzáverom, výrobok je 

zabalený v tmavej kartónovej škatuľke, viď obrázky 
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Výrobok obsahuje ortuť (0,224 mg/kg). 

 

20. hlásenie č. A12/01212/22   

číslo podania: SE/04114/22 

názov: SHIVANYA GOLD Beauty Cream - pleťový krém 

značka: AQSA Cosmetics 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: okrúhly plastový téglik zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky 

 

Výrobok obsahuje ortuť (12 200 mg/kg). 
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21. hlásenie č. A12/01213/22   

číslo podania: SE/04115/22 

názov: Creme Diana - krém 

značka: Diana 

               Diana de Beauté 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 5280080004166 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

                      popis: 30 g svetlohnedý krém a žlté mydlo, malý biely téglik s ružovým uzáverom zabalený 

v modrej kartónovej škatuľke,  viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok obsahuje ortuť (0,022 mg/kg). 
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Vo vyššie uvedených výrobkoch sa nachádza ortuť, čo je v rozpore 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 poškodiť obličky, mozog a nervový systém. Okrem toho môže ovplyvniť reprodukciu. 

 

22. hlásenie č. A12/01234/22   

číslo podania: SK/04208/22 

názov: BATH FIZZER - výrobky do kúpeľa 

značka: I Heart Revolution 

typ výrobku/číslo výrobku:  

                     IHEART REVOLUTION Chocolate Bar Chocolate 110 g - EAN: 5057566137478 

                     I HEART REVOLUTION Chocolate Bar Peach 110 g - EAN: 5057566137539 

                     I HEART REVOLUTION Chocolate Dipped 150 g - EAN: 5057566123389 

                     I HEART REVOLUTION Chocolate Bar Rose 110 g - EAN: 5057566137508 

                     I HEART REVOLUTION Chocolate Bar Vanilla 110 g - EAN: 5057566137485 

                     I HEART REVOLUTION Ginger Cookie 120 g - EAN: 5057566416023 

                     I HEART REVOLUTION Red Velvet Cookie 120 g - EAN: 5057566416047 

                     REVOLUTION Bubblegum Cookie 120 g - EAN: 5057566416009 

                     REVOLUTION Tasty Peach 105 g - EAN: 5057566460217 

                     I HEART REVOLUTION X Elf Candy Cane  126 g - EAN: 5057566539517 

                     I HEART REVOLUTION Chocolate Cookie Fizzer Set 150 g - EAN: 5057566504119 

                     I HEART REVOLUTION Tasty Banana Fizzer 110 g - EAN: 5057566141079 

                     I HEART REVOLUTION Tasty Coffee Fizzer 120 g - EAN: 5057566167154 

                     I HEART REVOLUTION Tasty Hotdog Fizzer 120 g - EAN: 5057566141130 

                     I HEART REVOLUTION Cherry Sprinkle Donut 150 g - EAN: 5057566264310 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarové kódy: 5057566137539, 5057566137478, 5057566264310, 5057566137508,                              

5057566137485, 5057566416023, 5057566416047, 5057566416009, 

5057566460217, 5057566539517, 5057566504119, 5057566141079, 

5057566167154, 5057566141130, 5057566123389 

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika 
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výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

                       popis: výrobky do kúpeľa v tvare potraviny, výrobky sú zabalené v plastovej fólii alebo 

v kartónovej krabici, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyššie uvedené kozmetické výrobky vzhľadom na charakteristický tvar, vzhľad, farbu 

a veľkosť sú ľahko zameniteľné s potravinou. Z dôvodu zámeny vyššie uvedených výrobkov 

s potravinou môže dôjsť k požitiu výrobkov, hlavne u malých detí. Malé časti sa dajú ľahko 

oddeliť, deti ich môžu vložiť do úst, čo by mohlo znamenať riziko zadusenia alebo malé časti 

končiace v tráviacej trubici môžu poškodiť zdravie dieťaťa. Výrobky nie sú v súlade 

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

a so smernicou Rady 87/357/EHS z 25. júna 1987 o harmonizácií právnych predpisov 

členských štátov týkajúcich sa výrobkov, ktorých vlastností sa javia ako iné než v skutočnosti 

sú a ktoré preto ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov.  

 

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

výskytu predmetného výrobku v Slovenskej republike.  
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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. 

 

Informáciu ohľadom zistenia vyššie uvedeného výrobku na trhu v Slovenskej republike 

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

  

 hlásenia č.: A12/01174/22, A12/01175/22, A12/01183/22, A12/01182/22, 

A12/01184/22, A12/01188/22, A12/01188/22, A12/01189/22, A12/01190/22 do 

19.09.2022. 

 hlásenia č.: A12/01196/22, A12/01197/22, A12/01198/22, A12/01199/22, 

A12/01200/22, A12/01201/22, A12/01202/22, A12/01203/22, A12/01209/22, 

A12/01210/22, A12/01211/22, A12/01212/22,A12/01213/22 do 22.09.2022. 

 
 
 
S pozdravom 

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

mailto:andrea.katusinova@uvzsr.sk

