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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 - KV/8283 - 3/   Ing. Katušinová            03. 11. 2022 
        33120/2022/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. A12/01506/22   

číslo podania: CZ/05148/22 

názov: Crema Viso NUTRIENTE Avena & Cera D'Api  - telový krém 

značka: MARIE LAURENT ML 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 00180600 

                             190607 Exp. 06/2022 

čiarový kód: 8016543020056 

krajina pôvodu: Španielsko 

výrobca: Laboratorio n 4ͦ37 CS, Španielsko 

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené 

popis: 200  ml, biely plastový téglik s bielym  uzáverom, 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 vyššie uvedenom nezmývateľnom výrobku je uvedená v zozname zložiek zmes 

konzervačných látok  Methylchloroisothiazolinone (5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on) 

a Methylisothiazolinone (2-Metylo-2H-izotiazol-3-on), čo je v rozpore s prílohou 5 (Zoznam 

konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položky č. 39 a č. 57) nariadenia 

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

povolená len do zmývateľných výrobkov. Výrobok môže spôsobiť alergické reakcie 

u citlivých osôb. 

 

2. hlásenie č. A12/01507/22   

číslo podania: CZ/05160/22 

názov: LPNF PINK - parfumovaná voda 

značka: LAZELL®parfums 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: 27061730619  

                             EXP. DATE 06/2022 

čiarový kód: 5907814625298 

krajina pôvodu: Poľsko 

výrobca: Lazell Parfums, www.lazell.pl, ul. Rtm. W. Pileckiego 98, 05-100 Nowy Dwór  

                 Mazowiecki, Poľsko 

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené 

http://www.lazell.pl/
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popis: 100 ml, parfumovaná voda fialovej farby v sklenenej fľaške s rozprašovacím uzáverom, 

ktorá je zabalená v kartónovej škatuľke s obrázkom jablka na prednej strane, viď obrázky 

              

 

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

 

3. hlásenie č. A12/01521/22   

číslo podania: SE/05232/22 

názov: Oud al shahamah - parfumovaná voda 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet:  eBay 

popis: parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázky 
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Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka -  Butylphenyl methylpropional. 

 

4. hlásenie č. A12/01522/22   

číslo podania: SE/05222/22 

názov: Hawas for him - parfum 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty 

výrobca: Rasasi Perfumes Industry, P. O. BOX 16878, Dubai, Spojené arabské emiráty 

výrobok ponúkaný cez internet:  Amazon 

popis: parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky 
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Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka -  Butylphenyl methylpropional. 

 

Vo vyššie uvedených výrobkoch je v zozname zložiek uvedená zakázaná látka -  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. 

 

5. hlásenie č. A12/01523/22   

číslo podania: SE/05215/22 

názov: Ruh Alteeb - parfum 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: 1451491001 

krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty 

výrobca: Rasasi Perfumes Industry LLC, Jebel ali free zone, Dubai, Spojené arabské emiráty 

výrobok ponúkaný cez internet:  Amazon 

                       popis: parfum zabalený v 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 
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o kozmetických výrobkoch. Uvedená látka je kožný senzibilizátor, ktorý môže vyvolať 

alergické reakcie alebo kontaktnú dermatitídu. 

 

6. hlásenie č. A12/01524/22   

číslo podania: SE/05221/22 

názov: Chastity por homme - parfum  

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: R3022893 

čiarový kód: 614514960011 

krajina pôvodu: Saudská Arábia 

výrobca: Rasasi Trading Est, P. O. BOX 104203, Jeddah, Saudská Arábia 

výrobok ponúkaný cez internet: Amazon 

                          popis: parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

7. hlásenie č. A12/01525/22   

číslo podania: SE/05208/22 

názov: Emotion - parfum 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 
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výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty 

výrobca: Rasasi Perfumes Industry LLC, P.O. BOX 16878, Dubai, Spojené arabské emiráty 

výrobok ponúkaný cez internet: luluhypermarket.com 

 popis: parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Vo vyššie uvedených výrobkoch je v zozname zložiek uvedená zakázaná látka -  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 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  do 01. 12. 2022. 

 
S pozdravom 

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