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ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Trnavská cesta 52 
P.O.BOX 45 
826 45 Bratislava 
 
                                                                   
                                                                         RÚVZ v Slovenskej republiky 

 

 
 
Vaša značka/zo dňa  Naša značka   Vybavuje  Bratislava  

ÚVZSR/OHVBPKV - KV/ Ing. Andrea              15.11.2022 
8283-5/34553/2022/Ka          Katušinová 

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. A12/01562/22   

číslo podania: AT/05199/22 

názov: MGA LOL SURPRISE! 18 Pieces Nail Set - detská súprava lakov na nechty 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: LL0107GB 

výrobná dávka: BY220405 

čiarový kód: 719565460692 

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: detská súprava, ktorá 15 kusov lakov na nechty rôznych farieb v sklenených fľaštičkách 

s plastovým vrchnákom, viď obrázky 
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Analýzou bolo zistené, že vyššie uvedené laky na nechty obsahujú látku 

Methylisothiazolinone, ktorá nie je uvedená v zozname zložiek. Neuvedenie tejto látky je 

v rozpore s prílohou 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, 

položka č. 57) nariadenia EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Látka 

Methylisothiazolinone je povolená len do zmývateľných výrobkov. Výrobok môže spôsobiť 

alergické reakcie u citlivých osôb. 

Kontrolný orgán so sídlom v Rakúsku doplnil informácie k hláseniu: 

Spoločnosť TJX Oestereich Ltd & Co KG (TK Maxx) Mariahilfer Straβe 77-79, AT – 1070 so 

sídlom v Rakúsku, ktorá je distribútorom uvedeného výrobku, prijala dobrovoľné opatrenia 

- stiahnutie výrobkov z trhu a spätné prevzatie výrobkov od spotrebiteľov a zároveň 

informovala spotrebiteľov prostredníctvom internetovej stránky www.tkmaxx.at 

zverejnením oznamu o stiahnutí uvedeného výrobku. 

 

2. hlásenie č. A12/01569/22   

číslo podania: XI/05363/22 

názov: Eco White Carton Shaving Kit GQGEN10059 - súprava na holenie 

značka: Bunzl Rafferty 

typ výrobku/číslo výrobku: GQGEN10059 

výrobná dávka: 21-2709 

čiarový kód: neuvedené 

mailto:andrea.katusinova@uvzsr.sk
http://www.uvzsr.sk/


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 

 
 

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika 

výrobca: Yang Zhou Olande Cosmetic Company Ltd 

                 Number 18 Xinrong Road, Hanji Town 

                Yang Zhou City, Čínska ľudová republika 

výrobok ponúkaný cez internet:  neuvedené 

popis: súprava na holenie, ktorá obsahuje 10 ml krém v bielej tube a dvojčepeľový plastový 

holiaci strojček. Súprava na holenie je zabalená v bielej kartónovej škatuľke o rozmere: 

50x120x25 mm,  viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobok je kontaminovaný baktériami druhu Burkholderia, čo predstavuje mikrobiologické 

riziko. Prítomnosť baktérie Burkholderia môže spôsobiť infekcie, ako je pneumónia, infekcie 

rán a sepsu, najmä u ľudí s oslabenou imunitou a ľudí s cystickou fibrózou. Výrobok nie je 

v súlade s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. 

 

3. hlásenie č. A12/01579/22   

číslo podania: SE/05234/22 

názov: Powder musk - parfumovaná voda 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 
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výrobok ponúkaný cez internet: eBay 

popis: parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

4. hlásenie č. A12/01580/22   

číslo podania: SE/05235/22 

názov: Vanilla musk perfume - parfum 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: perfumearabia.com 

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

 

5. hlásenie č. A12/01582/22   

číslo podania: SE/05233/22 

názov: Gold patchouli woods - parfumovaná voda 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázky 

 

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka -  Butylphenyl methylpropional. 
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6. hlásenie č. A12/01583/22   

číslo podania: SE/05237/22 

názov: ABAQ pomegranate musk - 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 

 

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 EP a Rady 

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

reprodukčný systém a spôsobiť senzibilizáciu pokožky. 
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7. hlásenie č. A12/01584/22   

číslo podania: SE/05244/22 

názov: Luscious Intense - parfumovaná voda 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

carboxaldehyde a Butylphenyl methylpropional. 

 

8. hlásenie č. A12/01585/22   

číslo podania: SE/05243/22 

názov: Attar mubakhar - parfum 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: R3018175 

čiarový kód: 614514520581 
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krajina pôvodu: Saudská Arábia 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: facebook 

popis: parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

carboxaldehyde a Butylphenyl methylpropional. 

 

9. hlásenie č. A12/01587/22   

číslo podania: SE/05241/22 

názov: Bijou - parfum 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: www.beautybox.pk 

popis: parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázky 
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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 zakázané látky – Hydroxyisohexyl 

3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC, Lyral) 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 č. 1666) nariadenia EP a Rady č. 1223/2009 

o kozmetických výrobkoch. Látka Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde je kožný 

senzibilizátor, ktorá môže vyvolať alergické reakcie alebo kontaktnú dermatitídu. Látka 

Butylphenyl methylpropional môže poškodiť reprodukčný systém a spôsobiť senzibilizáciu 

pokožky. 

 

10. hlásenie č. A12/01588/22   

číslo podania: SE/05240/22 

názov: Oud dinar - parfumovaná voda 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: Amazon 
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popis: parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázky 

 

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

 

11. hlásenie č. A12/01589/22   

číslo podania: SE/05239/22 

názov: Romance for men - parfumovaná voda 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: Amazon 

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

 

12. hlásenie č. A12/01590/22   

číslo podania: SE/05238/22 

názov: Musk sweet parfum special - parfumovaná voda 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázky 

 

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

 

13. hlásenie č. A12/01617/22   

číslo podania: SE/05218/22 

názov: Bahrain pearl - parfum 

značka: neuvedené 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 
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čiarový kód: 62811100922 

krajina pôvodu: Saudská Arábia 

výrobca: Al Rehab Perfumes Al Manama, Exhibition Street 108, Manama, Bahrain 

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené 

popis: parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 EP a Rady 

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

reprodukčný systém a spôsobiť senzibilizáciu pokožky. 

 

14. hlásenie č. A12/01627/22   

číslo podania: SE/05212/22 

názov: Blue lady - parfumovaná voda 

značka: Rasasi 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód: neuvedené 

krajina pôvodu: Spojené arabské emiráty 

výrobca: Rasasi Perfumes Industry LLC, Jebel Ali Free Zone, Dubai, Spojené arabské emiráty 
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výrobok ponúkaný cez internet: Amazon 

popis: parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa zoznamu zložiek uvedený výrobok obsahuje zakázanú látku – Hydroxyisohexyl 3-

cyclohexene carboxaldehyde (HICC, Lyral), čo je v rozpore s v rozpore s prílohou 2 (Zoznam 

zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položky č. 1380)  nariadenia EP a Rady č. 

1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Látka Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 

carboxaldehyde je kožný senzibilizátor, ktorá môže vyvolať alergické reakcie alebo 

kontaktnú dermatitídu. 

 

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

výskytu dotknutých 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 EP a Rady 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 14. 12. 2022. 

 
S pozdravom 

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