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Vaša značka/zo dňa Naša značka              Vybavuje     Bratislava  
   OHVBPKV/3-3/667/2022/Ka            Ing. Katušinová                 10.01.2022 
 

Vec 

Nebezpečné kozmetické výrobky 

 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných 

výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (Rýchly výstražný systém pre 

nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán vo Švédsku a vo Francúzsku. Ide o nasledujúce 

výrobky: 

 

1.hlásenie č. A11/00005/22  Verzia (2) 

názov: antiMarks lightening cream – výrobok na zosvetlenie pokožky 

značka: antiMarks 

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené 

výrobná dávka: neuvedené 

čiarový kód:  neuvedené 

krajina pôvodu: Keňa 

výrobca: neuvedené 

  popis: 30g krém v plastovej tube, určený na zosvetlenie pokožky, zabalený do kartónovej 

škatuľky po 12 kusov výrobku,  viď obrázky 
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Vyššie uvedený výrobok na zosvetlenie pokožky obsahuje zakázanú látku – Clobetasol 

propionate 0,05 (hmot. %), čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Clobetasol propionate patrí do skupiny 

kortikosteroidov, ktorý je viazaný na lekársky predpis. Môže spôsobiť podráždenie 

pokožky a endokrinné problémy. 

 

2.hlásenie č. A12/00038/22 

názov: Gold Glowing – Correcteur de tâches - Sérum révélateur – sérum na zosvetlenie 

tmavých škvŕn 

značka: Pure White 

typ výrobku/číslo výrobku: 50 ml 

výrobná dávka: 0BBEB0 

                            0B00B0 

čiarový kód:  neuvedené 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

                výrobok ponúkaný cez internet: https://www.amazon.fr/ Serum-white-antitaches-points- 

noirs/dp/BO8KPJ73N8/ 

popis: Rozjasňujúce sérum, malá hnedá sklenená fľaštička so zlatým uzáverom, výrobok 

zabalený v matne-zlatom kartónovom obale obsahujúc písomnú informáciu pre 

používateľov, viď obrázok. 

https://www.amazon.fr/
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Vyššie uvedený výrobok obsahuje  zakázané látky  - Hydroquinone 9,3 (hmot. %) a 

Clobetasol propionate 0,03 % (hmot. %), čo je v rozpore nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Hydrochinón môže 

spôsobiť podráždenie pokožky a dermatitídu. Clobetasol propionate patrí do skupiny 

kortikosteroidov, ktorý je viazaný na lekársky predpis. Môže spôsobiť podráždenie 

pokožky a endokrinné problémy. 

 

3.hlásenie č. A12/00041/22 

názov: Lait éclaircissant Soin Hydratant Nourrissant CAROTTE – výrobok na zosvetlenie 

pokožky 

značka: Pr. Francoise Bedon Paris 

typ výrobku/číslo výrobku: 500 ml 

výrobná dávka: S201292 201297 

čiarový kód: 3760091560735 

krajina pôvodu: neuvedené 

výrobca: neuvedené 

výrobok ponúkaný cez internet: eBay 

popis: Mlieko na zosvetlenie pokožky v bielej plastovej fľaši so strieborným vrchnákom, 

výrobok obsahuje rastlinný extrakt, mrkvový extrakt a vitamín E, viď obrázky. 
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Vo výrobku bola zistená prítomnosť zakázanej látky -  hydroquinone 4,4 (hmot. %), čo je 

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

výrobkoch. Hydrochinón môže spôsobiť podráždenie pokožky a dermatitídu. 

 

 

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/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm). 

 

 

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

 
 


