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ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Trnavská cesta 52 
P.O.BOX 45 
826 45 Bratislava 
                                                                              
 
 

 
                                                                                                    TASR, SITA 
 
 
 
Vaša značka/zo dňa      Naša značka       Vybavuje  Bratislava  
      -/-              OHVBPKV/6410-5/26258/2016/Ki    Ing. Kišacová, PhD. 28. 9. 2016 
  

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných  

kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly 

výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány vo Francúzsku, v Českej 

republike a v Nemecku. 

  
 
Ide o nasledujúce výrobky: 
 
 

1. hlásenie č. 1088/16 

názov:  Deo Vapo Naturale - Mineral-salt deodorant – deodorant 

značka: NATURA AMICA 

výrobné dávky/typy: DEO 50403 (neutral deo) 

    DEO 50700 (marine breeze deo) 

    DEO 50500 (talcum deo) 

krajina pôvodu: Taliansko 

výrobca: ZECA SRL, LARZANO, 29029 ROVERGARO, Italy 

popis: 100 ml, biely sprej so zeleným vrchnákom, viď obrázok 

 

 

 

 



IČO: 00607 223   Tel.: 00421 2 49 28 4245       e-mail:janka.kisacova. @uvzsr.sk 

DIČ: 2020878090  Fax: 00421 2 44 37 26 41       internet: www.uvzsr.sk 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto nezmývateľnom výrobku bola zistená prítomnosť zmesi konzervačných látok 

Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone (0,0015% - pomer 3:1), čo je 

v rozpore s prílohu č. 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických 

výrobkoch, položka č. 39) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 

o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Zmes je povolená len do 

zmývateľných výrobkov.  

 

 

2. hlásenie č. 1089/16 

názov:  Ayurvedic toothpaste made from 20 plants – zubná pasta  

značka: VICCO 

výrobná dávka/typ: N60106321, čiarový kód: 8 901288210858 

krajina pôvodu: India 

výrobca: société VICCO Laboratoiries, 25, Jerbai Wadia road Parel,, MUMBAI 400 012, 

India 

popis: kartónový obal obsahujúci bielu plastovú tubu, viď obrázok  
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Vo výrobku sa nachádza látka phenol (200 mg. kg-1), čo je v rozpore s prílohu č. 2 

(Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1175) 

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

výrobkoch v znení neskorších predpisov.  

Ďalej vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre celkový počet 

mikroorganizmov (100 KTJ/g) a neuvedenie vonných zložiek (eugenol, limenol 

a geraniol) v zozname zložiek. Výrobok nie je bezpečný v zmysle čl. 3 a čl. 19 ods. 1 

písm. g) – prítomnosť vonných a aromatických zložiek  musí byť uvedená v zozname 

zložiek, ak ich koncentrácia prekročí  0,001 % v nezmývateľných výrobkoch, nariadenia 

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

neskorších predpisov.  

  

 

3. hlásenie č. 1157/16 

názov:  Eye lashhes primer – odmasťovač na prírodné mihalnice Black Diamond 

značka: La Lill 

výrobná dávka/typ: 01 2016 

krajina pôvodu: Poľsko 

výrobca: Beauty Vital Agnieszka Volker, Rozana Droga 9, 64-920 Pila, Poland 

popis: 15 ml, sklená fľaška s čiernym uzáverom a aplikátorom, viď obrázky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe laboratórnych analýz bolo zistené, že výrobok má silný potenciál dráždivosti.  

Výrobok nie je bezpečný v zmysle čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (ES) 

č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.  
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4. hlásenie č. 1199/16 

názov:  RED Henna Paste Original - henna 

značka: Al Arabia 

výrobná dávka/typ: Mfg. April 2015, Exp. March 2018 

krajina pôvodu: Pakistan 

výrobca: S.J.Perfumery,  Karachi, Pakistan 

popis: tmavá červenohnedá pasta v plastovej tube a v kartónovom obale, viď obrázok 

 

 

 

 

 

 

 

Vo výrobku sa nachádza látka phenol (1,84 g/100 g), čo je v rozpore s prílohu č. 2 

(Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1175) 

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

výrobkoch v znení neskorších predpisov.  

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike. 
    
 

 
Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke 

Európskej komisie -   

(http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotificatio

ns). 

 

S pozdravom 
     
 
 
            

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

 

 


