ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
RAPEX REPORTS 30,31,34,35, 39,41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51 (αναφορά) /2017 & 6, 7, 9,12,13, 14,15,17 (αναφορά) 2018

Αναφορά 30-2017
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

A12/1006
/17

Ιρλανδία

Προϊόν

Cream for babies
Μάρκα: Cotton Tree
Όνομα: Zinc and Castor Oil Cream
Τύπος/αριθμός μοντέλου:
Batch No (Ημ. Λήξης): Zc 518 (11/2018),
Zc 607 (04/2019), Zc 602 (02/2019), Zc 603 (02/2019),
Zc 604 (02/2019), Zc 609 (06/2019), Zc 614 (09/2019)
Αριθμός παρτίδας/Barcode:5050375062726
Περιγραφή: Λευκό, πλαστικό δοχείο (300ml) με βιδωτό
πώμα, που περιέχει κρέμα για την περιοχή της πάνας
των μικρών παιδιών. Στη λίστα συστατικών της κρέμας
συμπεριλαμβάνεται το propylparaben.
Χώρα προέλευσης: Ινδία

Φύση κινδύνου

Χημικός
Το προϊόν περιέχει 0.1%
propylparaben. Αυτό το paraben
ενδέχεται να έχει μια δραστηριότητα
ενδοκρινικής διαταραχής. Το προϊόν
δεν συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των Καλλυντικών

Μέτρα που έχουν ληφθεί
από την Κοινοποιούσα
χώρα
Εθελοντικά μέτρα:
Απόσυρση του προϊόντος
από την αγορά (Από τον
διανομέα)
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Αναφορά 31 /2017
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που έχουν ληφθεί
από την Κοινοποιούσα
χώρα

A12/1029
/17

Σουηδία

Ταινίες λεύκανσης δοντιών
Μάρκα: Whitewash laboratories
Όνομα: Dissolving Teeth Whitening Strips
Τύπος/αριθμός μοντέλου:96101377
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Lot 15230, Λήξη: 08/2018
Περιγραφή: 56 ταινίες λεύκανσης δοντιών σε ατομική
συσκευασία, που μπορούν να εφαρμοστούν είτε σε άνω
είτε σε κάτω οδοντοστοιχίες. ∆ιατίθενται συσκευασμένες
σε γκρίζο κουτί από χαρτόνι.
Χώρα προέλευσης: Ηνωμένο Βασίλειο

Χημικός
Το προϊόν περιέχει υπεροξείδιο του
υδρογόνου ως λευκαντική ουσία
(μετρηθείσα συγκέντρωση: 7,5%
κατά βάρος). Το υπεροξείδιο του
υδρογόνου σε υψηλές συγκεντρώσεις
προκαλεί ερεθισμό του δέρματος και
είναι επιβλαβές σε περίπτωση
κατάποσης. Αυτό το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό
των Καλλυντικών.

Εθελοντικά μέτρα:
Απόσυρση του προϊόντος
από την αγορά (Από τον
∆ιανομέα)

No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που έχουν ληφθεί
από την Κοινοποιούσα
χώρα

A12/1136
/17

Γερμανία

Κρέμα λεύκανσης δέρματος
Μάρκα: Caro white
Όνομα: Lightening Beauty Cream
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode:6181100530049, C1/39879A
Περιγραφή: Κρέμα
λεύκανσης δέρματος σε πορτοκαλί βάζο 500 ml με
βιδωτό πώμα και ετικέτα.
Χώρα προέλευσης: Ακτή Ελεφαντοστού

Αναφορά 34-2017

Χημικός
Εθελοντικά μέτρα:
Το προϊόν περιέχει 4.1% κατά βάρος ∆ιάφορα (Από τον
υδροκινόνη. Η υδροκινόνη προκαλεί εισαγωγέα)
ερεθισμό του δέρματος και
δερματίτιδες. Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για
τα Καλλυντικά Προϊόντα.
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A12/1137
/17

Γερμανία

Προϊόν λεύκανσης δέρματος
Μάρκα: Caro white
Όνομα: Lightening Beauty Lotion
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος Αριθμός
παρτίδας/Barcode: 6181100530001, A2/39004-A
Περιγραφή: Λοσιόν λεύκανσης δέρματος σε πορτοκαλί
δοχείο 500 ml με πώμα και ετικέτα.
Χώρα προέλευσης: Ακτή Ελεφαντοστού

Χημικός
Εθελοντικά μέτρα:
Το προϊόν περιέχει 4.3% κατά βάρος ∆ιάφορα (Από τον
υδροκινόνη. Η υδροκινόνη προκαλεί εισαγωγέα)
ερεθισμό του δέρματος και
δερματίτιδες. Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για
τα Καλλυντικά Προϊόντα.

A12/1138
/17

Γερμανία

Λάδι λεύκανσης δέρματος
Μάρκα: Caro white
Όνομα: Lightening Oil
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode:6181100530070, I3/37451A
Περιγραφή: Λάδι λεύκανσης δέρματος σε πορτοκαλί
δοχείο 50 ml με
βιδωτό, μπλε πώμα και ετικέτα.
Χώρα προέλευσης:
Ακτή Ελεφαντοστού

Χημικός
Εθελοντικά μέτρα:
Το προϊόν περιέχει 4.3% κατά βάρος ∆ιάφορα (Από τον
υδροκινόνη. Η υδροκινόνη προκαλεί εισαγωγέα)
ερεθισμό του δέρματος και
δερματίτιδες. Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για
τα Καλλυντικά Προϊόντα.

Αναφορά 35-2017
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

A12/1171
/17

Γαλλία

Προϊόν

Μάσκα προσώπου
Μάρκα: KELA COSMETIQUE
Όνομα: Rhassoul à la fleur d’oranger (Rhassoul clay
with orange blossom)
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος

Φύση κινδύνου

Χημικός
Το προϊόν περιέχει Νικέλιο και Βάριο
(μετρηθείσα τιμή: 0.003% κατά
βάρος). Το Νικέλιο μπορεί να
προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος,
ευαισθητοποίηση ή αλλεργικές

Μέτρα που έχουν ληφθεί
από την Κοινοποιούσα
χώρα
Εθελοντικά μέτρα:
Καταστροφή του
προϊόντος (Από τον
λιανοπωλητή)
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Περιγραφή: Κρέμα με βάση τον πηλό για εφαρμογή ως
μάσκα στο δέρμα, σε βαζάκι 200g.
Χώρα προέλευσης: Μαρόκο

αντιδράσεις. Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό
των Καλλυντικών.

Αναφορά 39-2017
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

A12/1327
/17

Ισπανία

Προϊόν

Προϊόν μπάνιου
Μάρκα: DEUNAPIEZA
Όνομα: Bomba de bano efervescente y karité
(Effervescent shea butter bath bomb)
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος
Περιγραφή: Προϊόν μπάνιου σε σχήμα μικρού
κέικ. Συσκευάζεται σε πλαστική σακούλα.
Χώρα προέλευσης: Ισπανία

Φύση κινδύνου

Μέτρα που έχουν ληφθεί
από την Κοινοποιούσα
χώρα

Χημικός, Πνιγμός λόγω του
χαρακτηριστικού σχήματος,
χρώματος και μεγέθους, το προϊόν θα
μπορούσε εσφαλμένα να θεωρηθεί
ως τρόφιμο. Αυτό θα μπορούσε να
οδηγήσει τα παιδιά στο να βάλουν
στο στόμα τους μικρά κομμάτια του,
προκαλώντας πνιγμό ή χημική
πνευμονία. Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της
Οδηγίας 87/357/EEC για τα
προϊόντα, που εμφανίζονται με
διαφορετική μορφή από αυτή που θα
έπρεπε, θέτοντας σε κίνδυνο την
υγεία ή την ασφάλεια των
καταναλωτών.

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς
τον Κατασκευαστή):
Απόσυρση του προϊόντος
από την αγορά
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Αναφορά 41-2017
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

A12/1395
/17

Ηνωμένο

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
Κοινοποιούσα
χώρα

Κρέμα λεύκανσης δέρματος
Μάρκα: Supreme White Paris
Όνομα: Body Lotion Revelation - Toning care
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 3 760212790102
Περιγραφή: Κρέμα λεύκανσης δέρματος σε μπουκάλι 500 ml.
Χώρα προέλευσης: Γαλλία

Χημικός
Το προϊόν περιέχει 5%
κατά βάρος υδροκινόνη.
Η υδροκινόνη προκαλεί
ερεθισμό του δέρματος
και δερματίτιδες. Το
προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό για τα
Καλλυντικά Προϊόντα.

Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση
του
προϊόντος
από την
αγορά (Από
τον
λιανοπωλητή)

A12/1396 Ηνωμένο
/17
Βασίλειο

Κρέμα λεύκανσης δέρματος
Μάρκα: Supreme White Paris
Όνομα: Body Lotion High Quality - Toning care
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 3 760212790324
Περιγραφή: Κρέμα λεύκανσης δέρματος σε μπουκάλι 500 ml.
Χώρα προέλευσης: Γαλλία

Χημικός
Το προϊόν περιέχει 5%
κατά βάρος υδροκινόνη.
Η υδροκινόνη προκαλεί
ερεθισμό του δέρματος
και δερματίτιδες. Το
προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό για τα
Καλλυντικά Προϊόντα.

Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση
του
προϊόντος
από την
αγορά (Από
τον
λιανοπωλητή)

A12/1402 Γερμανία
/17

Κρέμα λεύκανσης δέρματος
Μάρκα: P Pr. Francoise Bedon Paris
Όνομα: Lightening Milk
Τύπος/αριθμός μοντέλου:Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 0 9886490065 9 / S170197170171
Περιγραφή: Κρέμα λεύκανσης δέρματος σε λευκό μπουκάλι 500 ml με ασημί πώμα.
Χώρα προέλευσης:Άγνωστη

Χημικός
Το προϊόν περιέχει
5.15% κατά βάρος
υδροκινόνη. Η
υδροκινόνη προκαλεί
ερεθισμό του δέρματος
και δερματίτιδες.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό για τα
Καλλυντικά Προϊόντα.

Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση
του
προϊόντος
από την
αγορά (Από
τον διανομέα)

Βασίλειο

Προϊόν
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A12/1404 Λετονία
/17

Προϊόν περιποίησης δέρματος
Μάρκα: CHRISTINA
Όνομα: Unstress - Harmonizing Night Cream
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode:7290100367605, Batch: 0808166
Περιγραφή: Κρέμα νυκτός, 50 ml, σε λευκό χάρτινο κουτί τυλιγμένο με σελοφάν.
Χώρα προέλευσης: Ισραήλ

Χημικός
Η κρέμα περιέχει
methylisothiazolinone
(MI) και
methylchloroisothiazolin
one (MCI). ∆ερματική
επαφή με προϊόντα, που
περιέχουν MCI/MI,
μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματίτιδα εξ
επαφής σε
ευαισθητοποιημένα
άτομα. Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των
Καλλυντικών.

Υποχρεωτικά
μέτρα (Προς
τον
εισαγωγέα):
Απόσυρση
του
προϊόντος
από την
αγορά

Αναφορά 42-2017
No.

A12/1419
/17

Κοινοποιούσα
χώρα

Εσθονία

Προϊόν

Προϊόν περιποίησης δέρματος
Μάρκα: DELON
Όνομα: Body Butter with Coconut Oil infused with Bamboo
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: LOT 140127-121, EAN 05933812583
Περιγραφή: DELON βούτυρο σώματος με λάδι καρύδας σε λευκό βαζάκι 196g.
Χώρα προέλευσης: Καναδάς

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
Κοινοποιούσα
χώρα

Χημικός
Το προϊόν περιέχει
methylisothiazolinone
(MI) (μετρηθείσα
συγκέντρωση
0.0120% κατά
βάρος). ∆ερματική
επαφή με προϊόντα,
που περιέχουν MI,
μπορεί να
προκαλέσει

Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση
του προϊόντος
από την
αγορά (Από
τον
εισαγωγέα)
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αλλεργική
δερματίτιδα εξ
επαφής σε
ευαισθητοποιημένα
άτομα. Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με
τον Κανονισμό των
Καλλυντικών.

Αναφορά 43-2017

No.

A12/1456
/17

Κοινοποιούσα
χώρα

Ιρλανδία

Προϊόν

Μαλακτικό μαλλιών
Μάρκα: Africas Best
Όνομα: Kids Organics Olive & Soy Oil Moisturizing Growth Lotion
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Batch 39766/21 BESTBY 11/2019 Barcode 034285513085
Περιγραφή: Μαλακτικό μαλλιών για παιδιά, που εφαρμόζεται χωρίς ξέπλυμα.
Συσκευασία: λευκό, πλαστικό μπουκάλι με πράσινο πώμα και πράσινη ετικέτα, 273 ml.
Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
Κοινοποιούσα
χώρα

Χημικός
Το προϊόν περιέχει
methylisothiazolinone
(MI) και
methylchloroisothiazolin
one (MCI). ∆ερματική
επαφή με προϊόντα,
που περιέχουν MCI/MI,
μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματίτιδα
εξ επαφής σε
ευαισθητοποιημένα
άτομα. Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των
Καλλυντικών.

Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση
του
προϊόντος
από την
αγορά (Από
τον
λιανοπωλητή)
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A12/1457
/17

Ιρλανδία

Μαλακτικό μαλλιών
Μάρκα: African Pride
Όνομα: DREAM KIDS Detangler MIRACLE
Τύπος/αριθμός μοντέλου: SON16576
Αριθμός παρτίδας/Barcode:Barcode: 802535483019, EXP 5_2019
Περιγραφή: Μαλακτικό μαλλιών παιδιά, που εφαρμόζεται χωρίς ξέπλυμα.
Συσκευασία: ροζ και πράσινο χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ

Χημικός
Το προϊόν περιέχει
methylisothiazolinone
(MI) και
methylchloroisothiazolin
one (MCI). ∆ερματική
επαφή με προϊόντα,
που περιέχουν MCI/MI,
μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματίτιδα
εξ επαφής σε
ευαισθητοποιημένα
άτομα. Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των
Καλλυντικών.

Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση
του
προϊόντος
από την
αγορά (Από
τον
λιανοπωλητή)

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
Κοινοποιούσα
χώρα

Χημικός
Το προϊόν περιέχει
methylisothiazolinone
(MI) και
methylchloroisothiazolin
one (MCI). ∆ερματική
επαφή με προϊόντα,
που περιέχουν MCI/MI,
μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματίτιδα
εξ επαφής σε

Υποχρεωτικά
μέτρα (Προς
τον
διανομέα):
Ανάκληση του
προϊόντος
από τους
τελικούς
χρήστες

Αναφορά 44-2017
No.

Κοινοποιούσα

Προϊόν

χώρα

A12/1512
/17

Πορτογαλία

Σφουγγαράκια με σαπούνι
Μάρκα: dispofoam
Όνομα: dispofoam one - Soapy Sponge
Τύπος/αριθμός μοντέλου: CPNP reference: 1847658
Αριθμός παρτίδας/Barcode:8427835100736, Batch numbers: 170116, 170209, 170301,
170321, 170601, 171117
Περιγραφή: Κάθε σακούλα περιέχει 50 τεμάχια από σφουγγαράκια, ανεξάρτητα
συσκευασμένα, με διαστάσεις 13 x 8 x 2.5 cm.
Χώρα προέλευσης: Ισπανία
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ευαισθητοποιημένα
άτομα. Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των
Καλλυντικών.

Αναφορά 45-2017
No.

Κοινοποιούσα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
Κοινοποιούσα
χώρα

χώρα

A12/1538
/17

Σλοβακία

Προϊόν περιποίησης μαλλιών
Μάρκα: Vom Pullach Hof (απομίμηση)
Όνομα: LONDON GEL - Olympiade 2012
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 4 009737 306337
Περιγραφή: Τζελ μαλλιών σε λευκό, πλαστικό δοχείο 500 ml με κόκκινη ετικέτα, λευκή
επισήμανση και κόκκινο πώμα.
Χώρα προέλευσης: Γερμανία
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ

Χημικός
Σύμφωνα με τη λίστα
των συστατικών, το
τζελ περιέχει
methylisothiazolinone
(MI) και
methylchloroisothiazolin
one (MCI). ∆ερματική
επαφή με προϊόντα,
που περιέχουν MCI/MI,
μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματίτιδα
εξ επαφής σε
ευαισθητοποιημένα
άτομα.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των
Καλλυντικών.

Υποχρεωτικά
μέτρα (Προς
τον
εισαγωγέα):
Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος
στην αγορά
και άλλα
συνοδευτικά
μέτρα

A12/1539
/17

Φινλανδία

Προϊόν περιποίησης δέρματος
Μάρκα: Sta-Sof-Fro
Όνομα: Olive Oil - Hand and Body Lotion
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 616762149859

Χημικός
Σύμφωνα με τη λίστα
των συστατικών, η
λοσιόν περιέχει
methylisothiazolinone

Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση
του
προϊόντος

9

A12/1540
/17

Φινλανδία

Περιγραφή: Λοσιόν χεριών και σώματος σε ανοιχτόχρωμο, κίτρινο μπουκάλι με την εικόνα
ενός κλαδιού ελιάς (1L).
Χώρα προέλευσης: Νότιος Αφρική

(MI) και
methylchloroisothiazolin
one (MCI). ∆ερματική
επαφή με προϊόντα,
που περιέχουν MCI/MI,
μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματίτιδα
εξ επαφής σε
ευαισθητοποιημένα
άτομα.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των
Καλλυντικών.

από
την αγορά
(Από
τον
λιανοπωλητή)

Προϊόν περιποίησης μαλλιών
Μάρκα: La Fresh Synite
Όνομα: 1) Spiky Hair Gel - Firm Look, 2) Spiky Hair Gel Extreme Hold
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode:1) 5060071229606, 2) 5060071225578
Περιγραφή: Τζελ μαλλιών σε δοχείο με μαύρο πώμα (1l).
Χώρα προέλευσης: Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Χημικός
Σύμφωνα με τη λίστα
των συστατικών, το
τζελ μαλλιών περιέχει
methylisothiazolinone
(MI) και
methylchloroisothiazolin
one (MCI). ∆ερματική
επαφή με προϊόντα,
που περιέχουν MCI/MI,
μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματίτιδα
εξ επαφής σε
ευαισθητοποιημένα
άτομα. Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των
Καλλυντικών.

Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση
του
προϊόντος
από την
αγορά (Από
τον
λιανοπωλητή)
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A12/1541
/17

Φινλανδία

Προϊόν λεύκανσης δέρματος
Μάρκα: Diana
Όνομα: Diana contre les taches de rousseur
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 5280080004180
Περιγραφή: Κρέμα λεύκανσης δέρματος σε γκρι, χάρτινο κουτί 30 g με λευκή επισήμανση.
Χώρα προέλευσης: Λίβανος

Χημικός
Σύμφωνα με τη λίστα
των συστατικών, η
κρέμα περιέχει
methylisothiazolinone
(MI). ∆ερματική επαφή
με προϊόντα, που
περιέχουν MCI/MI,

Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση
του
προϊόντος
από την
αγορά (Από
τον
λιανοπωλητή)

μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματίτιδα
εξ επαφής σε
ευαισθητοποιημένα
άτομα.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των
Καλλυντικών.
A12/1542
/17

Φινλανδία

Προϊόν περιποίησης δέρματος
Μάρκα: Clere
Όνομα: hand and body lotion
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Cocoa Butter BB 02/2018, Lanolin and Glycerin BB 07/2019
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 6001374033018, 6001374033049
Περιγραφή: Λοσιόν χεριών και σώματος σε ροζ και πορτοκαλί μπουκάλια 400 ml.
Χώρα προέλευσης: Νότιος Αφρική

Χημικός
Σύμφωνα με την ετικέτα
των συστατικών, η
λοσιόν σώματος
περιέχει
methylisothiazolinone
(MI) και
methylchloroisothiazolin
one (MCI). ∆ερματική
επαφή με προϊόντα,
που περιέχουν MCI/MI,
μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματίτιδα
εξ επαφής σε
ευαισθητοποιημένα
άτομα.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των
Καλλυντικών.

Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση
του
προϊόντος
από
την αγορά
(Από
τον διανομέα)
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A12/1543
/17

Φινλανδία

Προϊόν περιποίησης δέρματος
Μάρκα: ST. Ives
Όνομα: 1) Daily Hydrating 2) Intensive Healing 3) 24 Hr Deep Restoring
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 07314JU41 / 077043608074, 09094JU41 /077043608012,
10094JU41 / 077043608036
Περιγραφή: Λοσιόν σώματος σε λευκά μπουκάλια 621 ml με αντλία, με πράσινη, κόκκινη ή
μπλε επισήμανση.
Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ

Χημικός
Σύμφωνα με τη λίστα
των συστατικών, η
λοσιόν σώματος
περιέχει
methylisothiazolinone
(MI). ∆ερματική επαφή
με προϊόντα, που
περιέχουν MCI/MI,
μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματίτιδα
εξ επαφής σε
ευαισθητοποιημένα
άτομα.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των
Καλλυντικών.

Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση
του
προϊόντος
από την
αγορά (Από
τον διανομέα)

A12/1544
/17

Σλοβενία

Προϊόν περιποίησης δέρματος
Μάρκα: Revmatol / Med-Eq
Όνομα:Joints and Muscles Cream
Τύπος/αριθμός μοντέλου: BN 647741, BN 620741
Αριθμός παρτίδας/Barcode:7042290100599, CPNP number: 1803375
Περιγραφή: Κρέμα δέρματος σε πλαστικό σωληνάριο.
Χώρα προέλευσης: Νορβηγία

Χημικός
Η κρέμα περιέχει
methylisothiazolinone
(MI). ∆ερματική επαφή
με προϊόντα, που
περιέχουν MCI/MI,
μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματίτιδα
εξ επαφής σε
ευαισθητοποιημένα
άτομα.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των
Καλλυντικών.

Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση
του
προϊόντος
από την
αγορά (Από
τον
λιανοπωλητή)

A12/1545
/17

Πορτογαλία

Προϊόντα περιποίησης μαλλιών
Μάρκα: RICH
Όνομα: (1) Pure Luxury Moisture Leave-in Conditioner, (2) Pure Luxury Argan Curl
Enhancing Cream
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος

Χημικός
Σύμφωνα με τη λίστα
των συστατικών, τα

Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση
του
προϊόντος

προϊόντα περιέχουν
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A12/1546
/17

Πορτογαλία

A12/1547
/17

Εσθονία

Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος
Περιγραφή: (1) Μαλακτικό μαλλιών σε κίτρινο μπουκάλι 150 ml με μαύρη αντλία σπρέι και
μαύρη επισήμανση. (2) Κρέμα περιποίησης μαλλιών σε κίτρινο μπουκάλι 120 ml με μαύρη
αντλία σπρέι και μαύρη επισήμανση.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

methylisothiazolinone
από την
(MI) και
αγορά (Από
methylchloroisothiazolin τον διανομέα)
one (MCI). ∆ερματική
επαφή με προϊόντα,
που
περιέχουν MCI/MI,
μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματίτιδα
εξ επαφής σε
ευαισθητοποιημένα
άτομα.
Τα προϊόντα δεν
συμμορφώνονται με
τον Κανονισμό των
Καλλυντικών.

Προϊόντα styling μαλλιών
Μάρκα: RICH
Όνομα: (1) Pure Luxury Energising Multi-Style Gel, (2) Pure Luxury Argan Volumising
Mousse, (3) Pure Luxury Energising Matte Texture Paste
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος
Περιγραφή: (1) Styling τζελ σε μαύρο σωληνάριο 100 ml με κίτρινη επισήμανση και κίτρινο
πώμα. (2) Αφρός όγκου σε κίτρινο μπουκάλι 200 ml με μαύρη επισήμανση, κίτρινη αντλία
σπρέι και άχρωμο πώμα. (3) Πάστα σε μαύρο βαζάκι 80 ml με κίτρινη επισήμανση και
κίτρινο πώμα με μαύρη επισήμανση.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Χημικός
Σύμφωνα με τη λίστα
των συστατικών, τα
προϊόντα περιέχουν
methylisothiazolinone
(MI). ∆ερματική επαφή
με προϊόντα, που
περιέχουν MCI/MI,
μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματίτιδα
εξ επαφής σε
ευαισθητοποιημένα
άτομα. Τα προϊόντα δεν
συμμορφώνονται με
τον
Κανονισμό των
Καλλυντικών.

Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση
του
προϊόντος
από την
αγορά (Από
τον διανομέα)

Προϊόν περιποίησης δέρματος
Μάρκα: Perlier
Όνομα: Body Honey Miel - Fluid Cream Moisturizing
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Item nr 029018
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 8009740833499

Χημικός
Σύμφωνα με τη λίστα
των συστατικών, το
προϊόν περιέχει
methylisothiazolinone

Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση
του
προϊόντος
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A12/1548
/17

Εσθονία

Περιγραφή: Κρέμα σώματος σε λευκό/κίτρινο μπουκάλι 250ml.
Χώρα προέλευσης: Ιταλία

(MI) και
από την
methylchloroisothiazolin αγορά (Από
one (MCI). ∆ερματική
τον διανομέα)
επαφή με προϊόντα,
που περιέχουν MCI/MI,
μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματίτιδα
εξ επαφής σε
ευαισθητοποιημένα
άτομα.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των
Καλλυντικών.

Προϊόν περιποίησης δέρματος
Μάρκα: Perlier
Όνομα: Body Honey Miel - Revitalizing Body Butter
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Item nr 142025
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 8009740833482
Περιγραφή: Βούτυρο σώματος σε μαύρο/κίτρινο βαζάκι 200 ml.
Χώρα προέλευσης: Ιταλία

Χημικός
Σύμφωνα με τη λίστα
των συστατικών, το
προϊόν περιέχει
methylisothiazolinone
(MI) και
methylchloroisothiazolin
one (MCI). ∆ερματική
επαφή με προϊόντα,
που περιέχουν MCI/MI,
μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματίτιδα
εξ επαφής σε
ευαισθητοποιημένα
άτομα.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των
Καλλυντικών.

Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση
του
προϊόντος
από την
αγορά (Από
τον διανομέα)
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A12/1549
/17

Σλοβενία

Προϊόν περιποίησης δέρματος
Μάρκα: Revmatol / Med-Eq
Όνομα: Joints and Muscles Cream
Τύπος/αριθμός μοντέλου: BN 647741, BN 620741
Αριθμός παρτίδας/Barcode:7042290100599, CPNP number: 1803375
Περιγραφή: Κρέμα δέρματος σε λευκό, πλαστικό σωληνάριο.
Χώρα προέλευσης: Νορβηγία

Χημικός
Σύμφωνα με τη λίστα
των συστατικών, η
κρέμα περιέχει
methylisothiazolinone
(MI). ∆ερματική επαφή
με προϊόντα, που
περιέχουν MCI/MI,
μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματίτιδα
εξ επαφής σε
ευαισθητοποιημένα
άτομα.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των
Καλλυντικών.

Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση
του
προϊόντος
από την
αγορά (Από
τον
λιανοπωλητή)

A12/1550
/17

Φινλανδία

Προϊόν λεύκανσης δέρματος
Μάρκα: Caro White
Όνομα: Lightening Beauty Cream
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode:6181100530056
Περιγραφή: Λευκό και πορτοκαλί δοχείο με πορτοκαλί πώμα.
Χώρα προέλευσης: Ακτή Ελεφαντοστού

Χημικός
Το προϊόν περιέχει
υδροκινόνη (2% κατά
βάρος σύμφωνα με τη
λίστα των συστατικών).
Η υδροκινόνη προκαλεί
ερεθισμό του δέρματος
και δερματίτιδες.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό για τα
Καλλυντικά Προϊόντα.

Υποχρεωτικά
Μέτρα (Προς
τον
διανομέα):
Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος
στην αγορά
και άλλα
συνοδευτικά
μέτρα
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Αναφορά 46-2017
No.

Κοινοποιούσα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
Κοινοποιούσα
χώρα

χώρα

A12/1570
/17

Λιθουανία

Κρέμα δέρματος
Μάρκα: BiTЭKC
Όνομα: ROSKOŠNOJE PITANIJE „Argan i Mindal“
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Batch No. 1041, barcode 4810153020062
Περιγραφή: Κρέμα ημέρας δέρματος σε χρυσόχρωμο, χάρτινο κουτί, τυλιγμένο σε διάφανο
φιλμ.
Χώρα προέλευσης: Λευκορωσία

Χημικός
Σύμφωνα με τη λίστα
των συστατικών, το
προϊόν περιέχει
methylisothiazolinone
(MI) και
methylchloroisothiazolin
one (MCI). ∆ερματική
επαφή με προϊόντα,
που περιέχουν MCI/MI,
μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματίτιδα
εξ επαφής σε
ευαισθητοποιημένα
άτομα.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των
Καλλυντικών.

Υποχρεωτικά
μέτρα (Προς
τον
διανομέα):
Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος
στην αγορά
και άλλα
συνοδευτικά
μέτρα

A12/1571
/17

Λιθουανία

Προϊόν περιποίησης δέρματος
Μάρκα:MARBERT
Όνομα:24H AQUA BOOSTER 03 Medium
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Batch No. 140099, barcode 4085404510313400
Περιγραφή: Σωληνάριο κρέμας σώματος σε λευκό και μπλε, χάρτινο κουτί. Η επισήμανση
είναι στα Λιθουανικά και φέρει σύμβολο ημερομηνίας λήξης, που αναγράφει 12 M.
Χώρα προέλευσης:Γερμανία

Χημικός
Σύμφωνα με τη λίστα
των συστατικών, το
προϊόν περιέχει
methylchloroisothiazolin
one (MCI). ∆ερματική
επαφή με προϊόντα,
που περιέχουν MCI/MI,
μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματίτιδα
εξ επαφής σε
ευαισθητοποιημένα
άτομα. Επιπλέον,

Υποχρεωτικά
μέτρα (Προς
τον
διανομέα):
Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος
στην αγορά
και άλλα
συνοδευτικά
μέτρα

16

σύμφωνα με τη λίστα
των συστατικών, το
προϊόν περιέχει
isobutylparaben, το
οποίο έχει πιθανή
δράση ενδοκρινικής
διαταραχής.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των
Καλλυντικών.
A12/1593
/17

Γερμανία

Προϊόν λεύκανσης δέρματος
Μάρκα: Ultra Glow
Όνομα: Fade Cream
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 1AL7
Περιγραφή: Λευκή κρέμα σε μεταλλικό σωληνάριο, μέσα σε χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ

Χημικός
Το προϊόν περιέχει έως
2% κατά βάρος
υδροκινόνη. Η
υδροκινόνη προκαλεί
ερεθισμό του δέρματος
και δερματίτιδες.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό για τα
Καλλυντικά Προϊόντα.

Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση
του
προϊόντος
από την
αγορά (Από
τον
εισαγωγέα

A12/1598
/17

Λιθουανία

Κρέμα δέρματος
Μάρκα: MARBERT
Όνομα: 24H AQUA BOOSTER
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 02 Light
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Batch No. 140667, barcode 4085404510306
Περιγραφή: Ελαφρά χρωματισμένη κρέμα προσώπου σε σωληνάριο, μέσα σε χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Γερμανία

Χημικός
Σύμφωνα με τη λίστα
των συστατικών, το
προϊόν περιέχει
methylchloroisothiazolin
one (MCI). ∆ερματική
επαφή με προϊόντα,
που περιέχουν MCI/MI,
μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματίτιδα
εξ επαφής σε
ευαισθητοποιημένα
άτομα. Επιπλέον,
σύμφωνα με τη λίστα
των συστατικών, το

Υποχρεωτικά
μέτρα (Προς
τον
διανομέα):
Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος
στην αγορά
και άλλα
συνοδευτικά
μέτρα
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προϊόν περιέχει
isobutylparaben, το
οποίο έχει πιθανή
δράση ενδοκρινικής
διαταραχής.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των
Καλλυντικών.
A12/1600
/17

Λιθουανία

Αντηλιακή κρέμα Sun Tropic
Όνομα: Άγνωστο
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Batch No. 401052, barcode 5017371146393
Περιγραφή: Αντηλιακή κρέμα σε κίτρινο και πορτοκαλί, πλαστικό σωληνάριο.
Χώρα προέλευσης: Ηνωμένο Βασίλειο

Χημικός
Το προϊόν περιέχει
methylisothiazolinone
(MI) και
methylchloroisothiazolin
one (MCI). ∆ερματική
επαφή με προϊόντα,
που περιέχουν MCI/MI,
μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματίτιδα
εξ επαφής σε
ευαισθητοποιημένα
άτομα.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των
Καλλυντικών.

Υποχρεωτικά
μέτρα (Προς
τον
διανομέα):
Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος
στην αγορά
και άλλα
συνοδευτικά
μέτρα

A12/1601
/17

Λιθουανία

Αντηλιακή κρέμα
Μάρκα: Sun Tropic
Όνομα: Άγνωστο
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Batch No. 506017, barcode 5017371147949
Περιγραφή: Αντηλιακή κρέμα σε ροζ και κίτρινο, πλαστικό σωληνάριο.
Χώρα προέλευσης: Ηνωμένο Βασίλειο

Χημικός
Το προϊόν περιέχει
methylisothiazolinone
(MI) και
methylchloroisothiazolin
one (MCI). ∆ερματική
επαφή με προϊόντα,
που περιέχουν MCI/MI,
μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματίτιδα

Υποχρεωτικά
μέτρα (Προς
τον
διανομέα):
Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος
στην αγορά
και άλλα
συνοδευτικά
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εξ επαφής σε
ευαισθητοποιημένα
άτομα.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των
Καλλυντικών.

μέτρα

Αναφορά 50-2017
No.

Κοινοποιούσα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
Κοινοποιούσα
χώρα

χώρα

A12/1770
/17

Γερμανία

Προϊόν λεύκανσης δέρματος
Μάρκα: G&G
Όνομα: Teint Uniforme-Lighteni
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 7 52301 00100
Περιγραφή: Προϊόν λεύκανσης δέρματος σε πλαστικό μπουκάλι 500 ml.
Χώρα προέλευσης: Ακτή Ελαφαντοστού

Χημικός
Το προϊόν περιέχει
κοχικό οξύ (μετρηθείσα
τιμή: 1.1% κατά
βάρος). Το κοχικό οξύ
μπορεί να προκαλέσει
ευαισθητοποίηση του
δέρματος. Το προϊόν
δεν συμμορφώνεται με
τον Κανονισμό των
Καλλυντικών.

Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση
του
προϊόντος
από την
αγορά (Από
τον
λιανοπωλητή)

A12/1802
/17

Γερμανία

Μάσκα απολέπισης
Μάρκα: dm alverde
Όνομα: naturschön Peelingmaske
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Olive
Αριθμός παρτίδας/Barcode: MHD 09.2017 και 10.2017
Περιγραφή: Μάσκα απολέπισης σε καφέ, γυάλινο βαζάκι 100 ml.
Ιστοσελίδα ανάκλησης εταιρείας: https://www.dm.de/unternehmen/medien-undpresse/pressemitteilungen/dm-marken/rueckruf-c1108624.html
Χώρα προέλευσης: Αυστρία

Μικροβιολογικός
Το προιόν περιέχει
μεσόφιλα, αερόβια
βακτήρια (μετρηθείσα
ποσότητα 3x105cfu/ml)
και Pseudomonas
aeruginosa. Εάν
χρησιμοποιείται σε
δέρμα που έχει υποστεί
βλάβη ή εάν έρθει σε
επαφή με τα μάτια, το

Εθελοντικά
μέτρα:
Ανάκληση του
προϊόντος
από τους
τελικούς
χρήστες (Από
τον
λιανοπωλητή)
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προϊόν μπορεί να
προκαλέσει μόλυνση ή
ερεθισμό.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των
Καλλυντικών.
Αναφορά 51-2017
No.

Κοινοποιούσα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
Κοινοποιούσα
χώρα

Χημικός
Η κρέμα χεριών
περιέχει
methylisothiazolinone
(MI) και
methylchloroisothiazolin
one (MCI) (μετρηθείσα
τιμή 0.00021% κατά
βάρος). ∆ερματική
επαφή με προϊόντα,
που περιέχουν MCI/MI,
μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματίτιδα
εξ επαφής σε
ευαισθητοποιημένα
άτομα. Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των
Καλλυντικών.

Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση
του
προϊόντος
από την
αγορά (Από
τον διανομέα)

χώρα

A12/1852
/17

Εσθονία

Κρέμα χεριών
Μάρκα: envie
Όνομα: Crema Mani dermoprotettiv
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 8032618832089, 8 10 12
Περιγραφή: Κρέμα χεριών σε λευκό σωληνάριο 100 ml.
Χώρα προέλευσης: Ιταλία
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-Αναφορά 01-2018
No.

Κοινοποιούσα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
Κοινοποιούσα
χώρα

Χημικός
Το προϊόν περιέχει Nnitrosodiethanolamine
(NDELA) (μετρηθείσα
τιμή: 126 μg/kg). Η
NDELA είναι
καρκινογόνος.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των
Καλλυντικών.

Εθελοντικά
μέτρα:
Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
χρήστες (Από
τον
λιανοπωλητή)

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
Κοινοποιούσα
χώρα

Χημικός
Η κόλλα περιέχει
υδροκινόνη
(μετρηθείσα
τιμή 0.05% κατά
βάρος). Η υδροκινόνη
μπορεί να προκαλέσει
ερεθισμό του δέρματος
και δερματίτιδα.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον

Υποχρεωτικά
μέτρα (Στον
εισαγωγέα):
Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος στην
αγορά και άλλα
συνοδευτικά
μέτρα

χώρα

A12/1871
/17

Γαλλία

Τζελ προσώπου
Μάρκα: NEWA
Όνομα: Lift gel activateur
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 1) 1058557, 2) 1058711
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 1) 7290014660434, 2) 7290014660441
Περιγραφή: Σωληνάριο καλλυντικού τζελ για το πρόσωπο, που πωλείται ανεξάρτητα ή σε
κουτί μαζί με μια ηλεκτρική συσκευή για σύσφιξη προσώπου.
Ιστοσελίδα ανάκλησης εταιρείας: https://www.boulanger.com/content/static/bcom/deskto
p/evenements/2015/07_rappel-produit/pdf/Bulletin-Alerte-QUALITE-BA21112017-web.pdf
Χώρα προέλευσης: Ισραήλ

Αναφορά 02-2018
No.

Κοινοποιούσα

Προϊόν

χώρα

A12/0002
/18

Νορβηγία

Κόλλα για ψεύτικα νύχια
Μάρκα: Sheba Nails
Όνομα:Brush-On Resin
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Lot nr. 0316
Περιγραφή: Μικρό, άσπρο φιαλίδιο με κόλλα για ψεύτικα νύχια.
Χώρα προέλευσης: Η.Π.Α.
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Κανονισμό των
Καλλυντικών.

A12/0015
/18

Γερμανία

Προϊόν λεύκανσης δέρματος
Μάρκα: BSQ / Caro bright+
Όνομα: Lightening Beauty Lotion
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode:8713887000088, Lot: L 16351A
Περιγραφή: Αρωματική κρέμα λεύκανσης δέρματος σε πλαστική φιάλη, συσκευασμένη σε
σελοφάν.
Χώρα προέλευσης: Άγνωστη

Χημικός
Το προϊόν περιέχει
κοχικό οξύ (μετρηθείσα
τιμή 2,7% κατά
βάρος).
Το κοχικό οξύ μπορεί
να προκαλέσει
ευαισθητοποίηση του
δέρματος. Το προϊόν
δεν συμμορφώνεται με
τον Κανονισμό των
Καλλυντικών.

Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά
(Από τον
λιανοπωλητή)

Αναφορά 06-2018
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

A12/0191
/18

Νορβηγία

Προϊόν

Κόλλα για ψεύτικες βλεφαρίδες
Μάρκα: Dina Bellè
Όνομα: B-10
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος
Περιγραφή: Λευκό μπουκαλάκι με μπλε επισήμανση,
που περιέχει κόλλα για ψεύτικες βλεφαρίδες.
Χώρα προέλευσης: ∆ημοκρατία της Κορέας

Φύση κινδύνου

Μέτρα που έχουν ληφθεί
από την Κοινοποιούσα
χώρα

Χημικός
Η κόλλα περιέχει υδροκινόνη
(μετρηθείσα τιμή: 0.1% κατά βάρος).
Η υδροκινόνη προκαλεί ερεθισμό του
δέρματος και δερματίτιδες.
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό για τα Καλλυντικά
Προϊόντα.

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς
τον εισαγωγέα):
Απαγόρευση διάθεσης του
προϊόντος στην αγορά και
άλλα συνοδευτικά μέτρα
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Νορβηγία

Κόλλα για ψεύτικα νύχια
Μάρκα: KONAD
Όνομα: Image Plate
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Lot nr. 8809109830509
Περιγραφή: ∆ιάφανο μπουκαλάκι, που μοιάζει με στυλό,
με ροζ επισήμανση. Πωλείται μέσα σε πλαστικό
σακουλάκι.
Χώρα προέλευσης: ∆ημοκρατία της Κορέας

Χημικός
Η κόλλα περιέχει υδροκινόνη
(μετρηθείσα τιμή 0.07% κατά βάρος).
Η υδροκινόνη προκαλεί ερεθισμό του
δέρματος και δερματίτιδες.
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό για τα Καλλυντικά
Προϊόντα.

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς
τον εισαγωγέα):
Απαγόρευση διάθεσης του
προϊόντος στην αγορά και
άλλα συνοδευτικά μέτρα

No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που έχουν ληφθεί
από την Κοινοποιούσα
χώρα

A12/0206
/18

Ιρλανδία

Χημικός
Το προϊόν περιέχει Αρσενικό
(μετρηθείσα τιμή έως 4.87 mg/kg),
Μόλυβδο (μετρηθείσα τιμή έως 27
mg/kg), Νικέλιο (μετρηθείσα τιμή
έως 41.8 mg/kg) και Χρώμιο VI
(μετρηθείσα τιμή έως 43.6 mg/kg).
Το Αρσενικό είναι καρκινογενές και η
έκθεση στον Μόλυβδο είναι
επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία
και μπορεί να προκαλέσει μη
αντιστρεπτή νευροτοξικότητα. Το
Νικέλιο μπορεί να προκαλέσει
ερεθισμό του δέρματος,
ευαισθητοποίηση ή αλλεργικές
αντιδράσεις. Το Χρώμιο VI είναι
ευαισθητοποιητής και μπορεί να
προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των Καλλυντικών

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς
τον εισαγωγέα):
Καταστροφή του
προϊόντος

A12/0192
/18

Αναφορά 07-2018

Παλέτα με σκιές ματιών
Μάρκα: The Bronze Palette
Όνομα: EYESHADOW
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode:Άγνωστος
Περιγραφή: Λευκό κουτί,
που περιέχει μια παλέτα με σκιές ματιών σε εννέα
χρώματα.
Χώρα προέλευσης: Άγνωστη
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A12/0207
/18

Ιρλανδία

Κραγιόν
Μάρκα: MATTE LIQUID
Όνομα: LIPSTICK & LINER
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode:Άγνωστος
Περιγραφή: Λευκό και ροζ, χάρτινο κουτί με χρωματιστά
χείλη, που περιέχει ένα υγρό κραγιόν και lip liner
(διάφορα χρώματα).
Χώρα προέλευσης: Άγνωστη

Χημικός
Το προϊόν περιέχει Αρσενικό
(μετρηθείσα τιμή: 1.35 mg/kg),
Μόλυβδο (μετρηθείσα τιμή: 9.48
mg/kg), Νικέλιο (μετρηθείσα τιμή:
8.03 mg/kg) και Χρώμιο VI
μετρηθείσα τιμή: 16.3 mg/kg). Το
Αρσενικό είναι καρκινογενές και η
έκθεση στον Μόλυβδο είναι
επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία
και μπορεί να προκαλέσει μη
αντιστρεπτή νευροτοξικότητα. Το
Νικέλιο μπορεί να προκαλέσει
ερεθισμό του δέρματος,
ευαισθητοποίηση ή αλλεργικές
αντιδράσεις. Το Χρώμιο VI είναι
ευαισθητοποιητής και μπορεί να
προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των
Καλλυντικών

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς
τον εισαγωγέα):
Καταστροφή του
προϊόντος

A12/0226
/18

Εσθονία

Αντηλιακό
Μάρκα: Lovea
Όνομα: SPF 30 Haute Protection
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 203577/2
Αριθμός παρτίδας/Barcode:
LOT 0641C9901, EAN 3506770303022
Περιγραφή: Αντηλιακό σε λευκό σωληνάριο 50 ml με
διάφορες πληροφορίες, όπως οδηγίες χρήσης,
συστατικά, article number κλπ.
Χώρα προέλευσης: Γαλλία

Χημικός
Το αντηλιακό περιέχει
methylisothiazolinone
(MI) (μετρηθείσα τιμή 0.011% κατά
βάρος). ∆ερματική επαφή με
προϊόντα, που περιέχουν MI, μπορεί
να προκαλέσει αλλεργική
δερματίτιδα εξ επαφής σε
ευαισθητοποιημένα άτομα.
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των Καλλυντικών.

Εθελοντικά μέτρα:
Απόσυρση του προϊόντος
από την αγορά (Από τον
διανομέα)
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Αναφορά 09-2018
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που έχουν ληφθεί
από την Κοινοποιούσα
χώρα

A12/0290
/18

Ρουμανία

Βερνίκι νυχιών
Μάρκα: BNC manicure Miss Rou / DAEWON Cosmetics
Όνομα: Super Nail Hardner
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος
Περιγραφή: Βερνίκι νυχιών σε διάφορα χρώματα.
Χώρα προέλευσης: Άγνωστη

Χημικός
Υποχρεωτικά μέτρα:
Το προϊόν περιέχει διβούτυλο
Απόσυρση του προϊόντος
φθαλικό εστέρα (DBP), ο οποίος
από την αγορά
είναι τοξικός για την αναπαραγωγή.
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των Καλλυντικών.

A12/0304
/18

Λιθουανία

Μάσκα μανικιούρ
Μάρκα: Bellitas Limited / Strictly Professional
Όνομα: Manicure mask
Τύπος/αριθμός μοντέλου: SPB 0564
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Batch F 09, 033940004659
Περιγραφή: Λευκό, πλαστικό σωληνάριο 100 ml.
Χώρα προέλευσης: Ηνωμένο Βασίλειο

Χημικός
Το προϊόν περιέχει το συντηρητικό
methyldibromo glutaronitrile. Αυτό το
συστατικό μπορεί να προκαλέσει
ερεθισμό του δέρματος και της
αναπνευστικής οδού. Η κρέμα,
επίσης, περιέχει isobutylparaben,
όπως αναγράφεται στον κατάλογο
των συστατικών επί της
συσκευασίας. Αυτό το paraben έχει
μια πιθανή δράση ενδοκρινικής
διαταραχής Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό
των Καλλυντικών.

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς
τον διανομέα)
Απαγόρευση διάθεσης του
προϊόντος στην αγορά και
άλλα \συνοδευτικά μέτρα
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Αναφορά 12-2018
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

A12/0404
/18

Γαλλία

Προϊόν

Κρέμα προσώπου
Μάρκα: KARIN HERZOG
Όνομα: DAY PROTECTION
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Day Protection SPF 10 (50
ml)
Αριθμός παρτίδας/Barcode:38012955
Περιγραφή: Κρέμα προσώπου σε μαύρο, πλαστικό
σωληνάριο 50 ml.
Χώρα προέλευσης: Ελβετία

Φύση κινδύνου

Μέτρα που έχουν ληφθεί
από την Κοινοποιούσα
χώρα

Χημικός
Η κρέμα περιέχει
methylisothiazolinone (MI). Μπορεί
να προκαλέσει αλλεργική δερματίτιδα
εξ επαφής σε ευαισθητοποιημένα
άτομα. Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό
των Καλλυντικών.

Εθελοντικά μέτρα:
Ανάκληση του προϊόντος
από τους τελικούς χρήστες
(Από τον εισαγωγέα)

Φύση κινδύνου

Μέτρα που έχουν ληφθεί
από την Κοινοποιούσα
χώρα

Χημικός
Το άρωμα περιέχει τα συστατικά
geraniol (μετρηθείσα τιμή: 0.0051%
κατά βάρος) και butylphenyl
methylpropional (μετρηθείσα τιμή:
0.0066% κατά βάρος). ∆εδομένου ότι
αυτές οι ουσίες, οι οποίες μπορούν
να προκαλέσουν αλλεργικές
αντιδράσεις και ευαισθητοποίηση,
δεν αναφέρονται στον κατάλογο των
συστατικών, οι καταναλωτές δεν
γνωρίζουν την παρουσία τους. Το
προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των Καλλυντικών.

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς
τον λιανοπωλητή):
Απόσυρση του προϊόντος
από την αγορά

Αναφορά 13-2018
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

A12/0450
/18

∆ημοκρατία της
Τσεχίας

Προϊόν

Άρωμα
Μάρκα: CHAT D’OR
Όνομα: la bella rosa
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Best before: 11/2019
Αριθμός \παρτίδας/Barcode: 5906074486649
Περιγραφή: Άρωμα σε διάφανο, γυάλινο μπουκάλι με
ψεκαστήρα. Συσκευάζεται σε χάρτινο κουτί.
Όγκος: 100 ml.
Χώρα προέλευσης: Πολωνία
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A12/0451
/18

∆ημοκρατία της
Τσεχίας

Άρωμα
Μάρκα: ONLYOU COSMETICS
Όνομα: ESKODA PINK
Τύπος/αριθμός μοντέλου: REF: OLU 746
Αριθμός παρτίδας/Barcode:151127-3 – στο πλαϊνό της
συσκευασίας, 6937372263013
Περιγραφή: Eau de parfum σε γυάλινο μπουκάλι, με
πλαστικό πώμα.
Επιγραφές: “VAPORISATEUR, NATURAL SPRAY“.
Όγκος 100ml.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Χημικός
Το προϊόν περιέχει τα συστατικά DLimonene, Linalool, Citral,
Isoeugenol και Hexyl cinnamal
(μετρηθείσες τιμές: 0.043%, 0.35%,
0.0017%, 0.0045% και 0.96% κατά
βάρος αντίστοιχα). ∆εδομένου ότι
αυτές οι ουσίες, οι οποίες μπορούν
να προκαλέσουν αλλεργικές
αντιδράσεις και ευαισθητοποίηση,
δεν αναφέρονται στον κατάλογο των
συστατικών, οι καταναλωτές δεν
γνωρίζουν την παρουσία τους.
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των Καλλυντικών.

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς
τον λιανοπωλητή):
Απόσυρση του προϊόντος
από την αγορά

A12/0452
/18

∆ημοκρατία της

Άρωμα
Μάρκα: LUXURE PARFUMES
Όνομα: Elite
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος Αριθμός
παρτίδας/Barcode: 31122018 (στο κουτί),
5907709921313
Περιγραφή: Eau de parfum σε τετράγωνο, γυάλινο
μπουκάλι. Όγκος 100 ml. Συσκευάζεται σε χάρτινο
κουτί.
Χώρα προέλευσης: Πολωνία

Χημικός
Το άρωμα περιέχει το συστατικό
geraniol (μετρηθείσα τιμή: 0.0044%
κατά βάρος). ∆εδομένου ότι αυτή η
ουσία, η οποία μπορεί να προκαλέσει
αλλεργικές αντιδράσεις και
ευαισθητοποίηση, δεν αναφέρεται
στον κατάλογο των συστατικών, οι
καταναλωτές δεν γνωρίζουν την
παρουσία της. Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό
των Καλλυντικών.

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς
τον λιανοπωλητή):
Απόσυρση του προϊόντος
από την αγορά

Τσεχίας
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A12/0453
/18

∆ημοκρατία της
Τσεχίας

Άρωμα
Μάρκα: Άγνωστη
Όνομα: Sweet Kiss
Τύπος/αριθμός μοντέλου: No:8020 \
Αριθμός παρτίδας/Barcode:6935488880209
Περιγραφή: Άρωμα σε γυάλινο μπουκάλι σε σχέδιο
λουλουδιού, συσκευασμένο σε χάρτινο κουτί, που είναι
τυλιγμένο με σελοφάν, που φέρει την επιγραφή “Sweet
High-grade Spray Perfum“.
Όγκος 100 ml.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Χημικός
Το άρωμα περιέχει τα συστατικά
benzyl alcohol, alpha-isomethyl
ionone και hexyl cinnamal
μετρηθείσες (τιμές: 0.022%, .041%και
0.0012% κατά βάρος αντίστοιχα).
∆εδομένου ότι αυτές οι ουσίες, οι
οποίες μπορούν να προκαλέσουν
αλλεργικές αντιδράσεις και
ευαισθητοποίηση, δεν αναφέρονται
στον κατάλογο των συστατικών, οι
καταναλωτές δεν γνωρίζουν την
παρουσία τους. Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό
των Καλλυντικών.

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς
τον λιανοπωλητή):
Απόσυρση του προϊόντος
από την αγορά

A12/0454
/18

∆ημοκρατία της
Τσεχίας

Άρωμα
Μάρκα: DICOO
Όνομα: Marry You!
Τύπος/αριθμός μοντέλου: REF: B222
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 6954710802222, EXP
DATE: 05/07/2015, LON NO.: BT/C0706222
Περιγραφή: Eau de parfum σε γυάλινο μπουκάλι με μια
κορδέλα και ψεκαστήρα.
Όγκος 100 ml. Συσκευάζεται σε λευκό, χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Χημικός
Το άρωμα περιέχει τα συστατικά
limonene, linalool, benzyl alcohol,
citronellol, geraniol, eugenol,
butylphenyl methylpropional, όπως
επίσης και hexyl cinnamal, benzyl
benzoate και benzyl salicylate σε
ποσοστό μεγαλύτερο του 0.001%.
∆εδομένου ότι αυτές οι ουσίες, οι
οποίες μπορούν να προκαλέσουν
αλλεργικές αντιδράσεις και
ευαισθητοποίηση, δεν αναφέρονται
στον κατάλογο των συστατικών, οι
καταναλωτές δεν γνωρίζουν την
παρουσία τους. Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό
των Καλλυντικών.

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς
τον λιανοπωλητή):
Απόσυρση του προϊόντος
από την αγορά
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A12/0455
/18

∆ημοκρατία της
Τσεχίας

Άρωμα
Μάρκα: JIL SANDER
Όνομα: SUN - JIL SANDER SHAKE
Τύπος/αριθμός μοντέλου: REF. 777 031
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 3614220662527, 6041
Περιγραφή: Άρωμα “SUN JIL SANDER SHAKE, EAU
DE TOILETTE NATURAL SPRAY VAPORISATEUR“ σε
γυάλινο μπουκάλι.
Όγκος 100 ml.
Χώρα προέλευσης: Γαλλία

Χημικός
Το άρωμα περιέχει το συστατικό
benzyl alcohol (μετρηθείσα τιμή:
0.0022% κατά βάρος). ∆εδομένου ότι
αυτή η ουσία, η οποία μπορεί να
προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις
και ευαισθητοποίηση, δεν αναφέρεται
στον κατάλογο των συστατικών, οι
καταναλωτές δεν γνωρίζουν την
παρουσία της. Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό
των Καλλυντικών.

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς
τον λιανοπωλητή):
Απόσυρση του προϊόντος
από την αγορά

A12/0463
/18

∆ημοκρατία της
Τσεχίας

Άρωμα
Μάρκα: C2U
Όνομα: Jealousy Silver
Τύπος/αριθμός μοντέλου: REF: 7016
Αριθμός παρτίδας/Barcode:6924574570162.
∆εν φέρει κωδικό
Περιγραφή: Eau de parfum σε γυάλινο μπουκάλι με
ψεκαστήρα. Συσκευασία: λευκό κουτί με παράθυρο.
Όγκος 100 ml.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Χημικός
Το άρωμα περιέχει τα συστατικά dlimonene (μετρηθείσα τιμή: 0.0041%
κατά βάρος), citronellol (μετρηθείσα
τιμή: 0.02% κατά βάρος) και
butylphenyl methylpropional
(μετρηθείσα τιμή: 0.24% κατά βάρος).
∆εδομένου ότι αυτές οι ουσίες, οι
οποίες μπορούν να προκαλέσουν
αλλεργικές αντιδράσεις και
ευαισθητοποίηση, δεν αναφέρονται
στον κατάλογο των συστατικών, οι
καταναλωτές δεν γνωρίζουν την
παρουσία τους. Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των Καλλυντικών.

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς
τον λιανοπωλητή):
Απόσυρση του προϊόντος
από την αγορά
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A12/0464
/18

∆ημοκρατία της
Τσεχίας

Άρωμα
Μάρκα: LA RIVE
Όνομα: H.I.M
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 8044A
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 5906735234336
Περιγραφή: Eau de toilette σε γυάλινο, κυλινδρικό
μπουκάλι με ψεκαστήρα.
Συσκευασία: μπλε κουτί με σελοφάν.
Όγκος 90 ml.
Χώρα προέλευσης: Πολωνία

Χημικός
Το άρωμα περιέχει τα συστατικά
geraniol, hydroxyisohexyl 3cyclohexene carboxaldehyde, και
hexyl cinnamal (μετρηθείσες τιμές:
0.0072%, 0.0042% και 0.0012% κατά
βάρος αντίστοιχα). ∆εδομένου ότι
αυτές οι ουσίες, οι οποίες μπορούν
να προκαλέσουν αλλεργικές
αντιδράσεις και ευαισθητοποίηση,
δεν αναφέρονται στον κατάλογο των
συστατικών, οι καταναλωτές δεν
γνωρίζουν την παρουσία τους.
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των Καλλυντικών.

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς
τον λιανοπωλητή):
Απόσυρση του προϊόντος
από την αγορά

A12/0465

∆ημοκρατία της
Τσεχίας

Καλλυντικά
Προϊόν: Άρωμα
Μάρκα: Stitch
Όνομα: N 8
Τύπος/αριθμός μοντέλου:021403.E07/2008 – στονπάτο
του μπουκαλιού
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 5411085033084, Date of
manufacture: 1/2010
Περιγραφή: Eau de parfum / Eau de toilette για
γυναίκες σε πράσινο, γυάλινο μπουκάλι με ψεκαστήρα.
Συσκευασία: μπλε, χάρτινο κουτί. Όγκος 50ml.
Χώρα προέλευσης: Άγνωστη

Χημικός
Το άρωμα περιέχει τα ακόλουθα
συστατικά: linalool, benzyl alcohol,
citronellol, geranio, hydroxycitronellal,
eugenol, alpha- somethyl ionone,
butylphenyl methylpropional, hexyl
cinnamal, hydroxyisohexyl 3–
cyclohexene carboxaldehyde, benzyl
salicylate και benzyl cinnamate
(μετρηθείσες τιμές: 0.048%,
0.0053%, 0.016%, 0.013%, 0.013%,
0.0024%, 0.042%, 0.13%, 0.061%,
0.13%, 0.025% και 0.0028% κατά
βάρος αντίστοιχα). ∆εδομένου ότι
αυτές οι ουσίες, οι οποίες μπορούν
να προκαλέσουν αλλεργικές
αντιδράσεις και ευαισθητοποίηση,
δεν αναφέρονται στον κατάλογο των
συστατικών, οι καταναλωτές δεν
γνωρίζουν την παρουσία τους.
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των Καλλυντικών.

Υποχρεωτικά μέτρα
(Προς τον λιανοπωλητή):
Απόσυρση του προϊόντος
από την αγορά

/18

30

A12/0481
/18

∆ημοκρατία της
Τσεχίας

Άρωμα
Μάρκα: Real Time
Όνομα: Bella Vanilla
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode:8715658360131, B13265
Περιγραφή: Eau de parfum για γυναίκες, σε γυάλινο
μπουκάλι με ψεκαστήρα.
Όγκος 100 ml. Συσκευάζεται σε χάρτινο κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Χημικός
Το άρωμα περιέχει το συστατικό
benzyl alcohol (μετρηθείσα τιμή:
0.0036% κατά βάρος). ∆εδομένου ότι
αυτή η ουσία, η οποία μπορεί να
προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις
και ευαισθητοποίηση, δεν αναφέρεται
στον κατάλογο των συστατικών, οι
καταναλωτές δεν γνωρίζουν την
παρουσία της. Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό
των Καλλυντικών.

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς
τον λιανοπωλητή):
Απόσυρση του προϊόντος
από την αγορά

A12/0482
/18

∆ημοκρατία της
Τσεχίας

Άρωμα
Μάρκα: L’ARÔME
Όνομα: L’ARÔME PARFUMES
Τύπος/αριθμός μοντέλου: L 115
Αριθμός παρτίδας/Barcode:410158, CM495910863
Περιγραφή: Eau de parfum (αρχικά συσκευάζεται σε
πλαστικό μπουκάλι 250 ml με βιδωτό πώμα, αλλά
προσφέρεται στους καταναλωτές σε γυάλινα μπουκάλια
των 15/30/50/100 ml).
Χώρα προέλευσης: Κροατία

Χημικός
Το άρωμα περιέχει τα συστατικά dlimonene, linalool, butylphenyl
methylpropional και coumarin
(μετρηθείσες τιμές: 0.062%, 0.074%,
0.64% και 0.31% κατά βάρος
αντίστοιχα). ∆εδομένου ότι αυτές οι
ουσίες, οι οποίες μπορούν να
προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις
και ευαισθητοποίηση, δεν ναφέρονται
στον κατάλογο των συστατικών, οι
καταναλωτές δεν γνωρίζουν την
παρουσία τους. Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό
των Καλλυντικών.

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς
τον λιανοπωλητή):
Απόσυρση του προϊόντος
από την αγορά
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A12/0483
/18

Ολλανδία

Κάλτσες κατά των κάλων
Μάρκα: Kruidvat
Όνομα: Eeltsokken
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode:8717333926137, Batch 7069
Περιγραφή: Κάλτσες με τζελ κατά της δημιουργίας
κάλων. Ιστοσελίδα ανάκλησης εταιρείας:
https://www.kruidvat.be/nl/eeltsokken
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Χημικός
Το προϊόν είναι ιδιαίτερα διαβρωτικό
λόγω της υψηλής οξύτητας του
(pH 0,8). Θα μπορούσε να οδηγήσει
σε εγκαύματα ή αλλοιώσεις στο
δέρμα. Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό
των Καλλυντικών.

Εθελοντικά μέτρα:
Ενημέρωση των
καταναλωτών για τους
κινδύνους (Από τον
λιανοπωλητή)

A12/0484
/18

Λετονία

Προϊόν περιποίησης δέρματος
Μάρκα: CHRISTINA
Όνομα: Forever Young
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 7290100363690,
Batch: 0812163
Περιγραφή: Προϊόν περιποίησης δέρματος, 30 ml, σε
λευκό, χάρτινο κουτί με την επιγραφή 'Absolute
Fix - Expression-Line Reducing Serum'.
Χώρα προέλευσης: Ισραήλ

Χημικός
Η κρέμα περιέχει
methylisothiazolinone (MI)
(μετρηθείσα τιμή: 0.0004% κατά
βάρος) και methylchloroisothiazolin
one (MCI) (μετρηθείσα τιμή: 0.0006%
κατά βάρος). ∆ερματική επαφή με
προϊόντα, που περιέχουν MCI/MI,
μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
δερματίτιδα εξ επαφής σε
ευαισθητοποιημένα άτομα.
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των Καλλυντικών.

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς
τον εισαγωγέα):
Απόσυρση του προϊόντος
από την αγορά

A12/0511
/18

Ολλανδία

Μακιγιάζ
Μάρκα: Claire’s
Όνομα: Shadow & Highlight
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος
Περιγραφή: 8 διαφορετικά χρώματα πούδρας μακιγιάζ
σε πλαστικό κουτί: "Shadow & Highlight Finishing Kit".
Χώρα προέλευσης: Άγνωστη

Χημικός
Το προϊόν περιέχει ίνες αμιάντου, οι
οποίες μπορεί να προκαλέσουν
καρκίνο.
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό REACH.

Υποχρεωτικά μέτρα:
Καταστροφή του
προϊόντος Σύμφωνα με
έγγραφη δήλωση του
διανομέα στην Ελλάδα, το
προϊόν έχει αποσυρθεί
από τα σημεία πώλησης.
Η Γ.Γ. Βιομηχανίας
συνιστά στους
καταναλωτές, που το
έχουν στην κατοχή τους,
να πάψουν να το
χρησιμοποιούν
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A12/0512/18

Ολλανδία

Μακιγιάζ
Μάρκα: Claire’s
Όνομα: Compact Powder
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος
Περιγραφή: Πούδρα μακιγιάζ σε στρογγυλό περιέκτη
μέσα σε διάφανο, πλαστικό κουτί.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Χημικός. Το προϊόν περιέχει ίνες
αμιάντου, οι οποίες μπορεί να
προκαλέσουν καρκίνο. Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό
REACH.

Υποχρεωτικά μέτρα:
Καταστροφή του
προϊόντος Σύμφωνα με
έγγραφη δήλωση του
διανομέα στην Ελλάδα, το
προϊόν έχει αποσυρθεί
από τα σημεία πώλησης.
Η Γ.Γ. Βιομηχανίας
συνιστά στους
καταναλωτές, που το
έχουν στην κατοχή τους,
να πάψουν να το
χρησιμοποιούν

Αναφορά 14-2018
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που έχουν ληφθεί
από την Κοινοποιούσα
χώρα

A12/0485
/18

Ελλάδα

Σαπούνια
Μάρκα: FRESH LINE
Όνομα: Άγνωστο
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 1) Homemade Gourmet
Soaps, 2) Ekmek Kataif Soap, 3) Fig Soap, 4) Leto Soap
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος
Περιγραφή: 1) Σαπούνια σε σχήμα ντόνατς. 9 τεμάχια
σε χάρτινο κουτί. 2) έως 4) Σαπούνια σε σχήμα γλυκών
ή φρούτων, τα οποία μπορούν να κοπούν σε μικρότερα
κομμάτια.
Χώρα προέλευσης: Ελλάδα

Χημικός,
Πνιγμός Λόγω του χαρακτηριστικού
σχήματος, χρώματος και μεγέθους,
το προϊόν θα μπορούσε εσφαλμένα
να θεωρηθεί ως τρόφιμο. Αυτό θα
μπορούσε να οδηγήσει παιδιά στο να
βάλουν στο στόμα τους μικρά
κομμάτια του, προκαλώντας πνιγμό.
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των Καλλυντικών και με
τις απαιτήσεις της Οδηγίας για
προϊόντα που ομοιάζουν με τρόφιμα.

Υποχρεωτικά μέτρα (στον
κατασκευαστή):
Απαγόρευση διάθεσης του
προϊόντος στην αγορά και
άλλα συνοδευτικά μέτρα
από τον ΕΟΦ
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A12/0486
/18

Ελλάδα

Σαπούνια
Μάρκα: FRESH & PERSONAL COSMETICS
Όνομα: Άγνωστο
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Ice Cream Soap
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος Περιγραφή:
Σαπούνι που μοιάζει με παγωτό, σε διάφορα χρώματα.
Το προϊόν διατίθεται χύμα σε διάφανο, πλαστικό
κύπελλο με ετικέτα. Το κύπελλο συσκευάζεται σε
χάρτινο κουτί, μαζί με ένα πλαστικό κουταλάκι.
Χώρα προέλευσης: Ελλάδα

Χημικός,
Πνιγμός. Λόγω του χαρακτηριστικού
σχήματος, χρώματος και μεγέθους,
το προϊόν θα μπορούσε εσφαλμένα
να θεωρηθεί ως τρόφιμο. Αυτό θα
μπορούσε να οδηγήσει παιδιά στο να
βάλουν στο στόμα τους μικρά
κομμάτια του, προκαλώντας πνιγμό.
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των Καλλυντικών και με
τις απαιτήσεις της Οδηγίας για
προϊόντα που ομοιάζουν με τρόφιμα.

Υποχρεωτικά μέτρα (στον
κατασκευαστή):
Απαγόρευση διάθεσης του
προϊόντος στην αγορά και
άλλα συνοδευτικά μέτρα
από τον ΕΟΦ

A12/0495
/18

Εσθονία

Κρέμα δέρματος
Μάρκα: Άγνωστη
Όνομα: Крем-бальзам "Целитель"
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστη
Αριθμός παρτίδας/Barcode:4820147051637,
Ημερομηνία λήξης: 17.07.2019.
Ημερομηνία παραγωγής: 17.07.2017
Περιγραφή: Κρέμα δέρματος σε άσπρο σωληνάριο 70gr
Χώρα προέλευσης: Ουκρανία

Χημικός
Η κρέμα περιέχει
methylisothiazolinone
και methylchloroisothiazolinone (MI /
MCI) (μετρηθείσα τιμή: 0,0003%). Η
επαφή με το δέρμα με προϊόντα που
περιέχουν MCI και MI μπορεί να
προκαλέσει αλλεργική δερματίτιδα εξ
επαφής σε ευαισθητοποιημένα
άτομα.
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των Καλλυντικών

Εθελοντικά μέτρα:
Απόσυρση του προϊόντος
από την αγορά (Από τον
εισαγωγέα)

A12/0501
/18

Γερμανία

Κρέμα λεύκανσης δέρματος
Μάρκα: Clinic Clear
Όνομα: Whitening Body Lotion
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 005474
Περιγραφή: Κρέμα λεύκανσης δέρματος σε πλαστικό
περιέκτη με επικολλημένες ετικέτες και πλαστικό, βιδωτό
πώμα.
Χώρα προέλευσης: Τόγκο

Χημικός
Υποχρεωτικά μέτρα (στον
Το προϊόν περιέχει υδροκινόνη
εισαγωγέα): Καταστροφή
(μετρηθείσα τιμή 3.1% κατά βάρος).
του προϊόντος.
Η υδροκινόνη προκαλεί ερεθισμό του
δέρματος και δερματίτιδες.
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με ον
Κανονισμό των Καλλυντικών.
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A12/0502
/18

Γερμανία

Κρέμα λεύκανσης δέρματος
Μάρκα: 2 tees
Όνομα: Half Cast
Τύπος/αριθμός μοντέλου:Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος
Περιγραφή: Κρέμα λεύκανσης δέρματος σε πλαστικό
βαζάκι με επικολλημένες ετικέτες και πλαστικό, βιδωτό
πώμα.
Χώρα προέλευσης: Νιγηρία

Χημικός
Το προϊόν περιέχει υδροκινόνη
(μετρηθείσα τιμή 2.4% κατά βάρος).
Η υδροκινόνη προκαλεί ερεθισμό του
δέρματος και δερματίτιδες. Το
προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των Καλλυντικών.

Υποχρεωτικά μέτρα (στον
εισαγωγέα): Καταστροφή
του προϊόντος.

A12/0503
/18

Λιθουανία

Λοσιόν χεριών και σώματος
Μάρκα: DORALL Collection
Όνομα: 24 PURE
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 1) Cosmetic Product set
No. 56915, barcode 5414666014816, 2) Hand and body
lotion: BO05-5, barcode 5414666011273
Περιγραφή: Σετ καλλυντικών προϊόντων σε συσκευασία
χρυσού χρώματος, που περιέχει άρωμα (30 ml) και
λοσιόν χεριών και σώματος (100 ml).
Χώρα προέλευσης: Ινδία

Χημικός
Η λοσιόν περιέχει
methylisothiazolinone
και methylchloroisothiazolinone (MI /
MCI). Η επαφή με το δέρμα με
προϊόντα που περιέχουν MCI και MI
μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
δερματίτιδα εξ επαφής σε
ευαισθητοποιημένα άτομα. Το
προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των Καλλυντικών.

Υποχρεωτικά μέτρα (στον
διανομέα): Απόσυρση του
προϊόντος από την αγορά

A12/0508
/18

Γερμανία

Προϊόν λεύκανσης δέρματος
Μάρκα: Maxi Light
Όνομα: Crème Éclaircissante
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode:6181100231748, Lot GPS
FAB: 09/15
Περιγραφή: Κρέμα σώματος για λεύκανση δέρματος σε
καφέ βαζάκι.
Χώρα προέλευσης: Ακτή Ελεφαντοστού

Χημικός
Το προϊόν περιέχει κοχικό οξύ
(μετρηθείσα τιμή: 0,95% κατά βάρος).
Το κοχικό οξύ μπορεί να προκαλέσει
ευαισθητοποίηση του δέρματος.
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των Καλλυντικών.

Εθελοντικά μέτρα:
Απόσυρση του προϊόντος
από την αγορά (Από τον
λιανοπωλητή)
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Αναφορά 15-2018
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

A12/0523
/18

Ισπανία

Προϊόν

Προϊόν περιποίησης δέρματος
Μάρκα: +B.O
Όνομα: Hydrating Emulsion
Τύπος/αριθμός μοντέλου: CN. 154186.4
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 8427734003763,
Lots παραγωγής μετά τον Ιούλιο 2017
Περιγραφή: Ενυδατικό γαλάκτωμα σώματος, σε λευκή,
πλαστική φιάλη 1000 ml, 500 ml ή 250 ml.
Χώρα προέλευσης: Ισπανία

Φύση κινδύνου

Μέτρα που έχουν ληφθεί
από την Κοινοποιούσα
χώρα

Μικροβιολογικός
Το προϊόν περιέχει μεσόφιλα, ερόβια
βακτήρια (μετρηθείσα ποσότητα:
πάνω από 105 cfu/ml). Αν
χρησιμοποιείται σε δέρμα που έχει
υποστεί εκδορές ή αν έρθει σε επαφή
με τα μάτια, το προϊόν μπορεί να
προκαλέσει μόλυνση ή ερεθισμό.
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των Καλλυντικών.

Υποχρεωτικά μέτρα (στον
Κατασκευαστή)
Απόσυρση του προϊόντος
από την αγορά

Αναφορά 17-2018
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που έχουν ληφθεί
από την Κοινοποιούσα
χώρα

A12/0604
/18

Γερμανία

Προϊόν βαφής
μαλλιών Μάρκα:Black Rose
Όνομα: Kali Mehandi/ Black Henna
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστη
Αριθμός παρτίδας/Barcode:815865000412, Batch 3486
(Prod. date 11/2016, Exp. date 10/2018)
Περιγραφή: Προϊόν βαφής μαλλιών χέννα. Λεπτή,
βαθυπράσινη σκόνη με μικρά, άσπρα σωματίδια, σε
σφραγισμένη, τυπωμένη, πλαστική σακούλα. Η σακούλα
συσκευάζεται σε τυπωμένο χαρτοκιβώτιο με
αυτοκόλλητη ετικέτα.
Χώρα προέλευσης: Ινδία

Χημικός
Το ποσό της ουσίας ρφαινυλενοδιαμίνη (PPD) είναι πολύ
υψηλό (μετρηθείσα τιμή: 7,9% κατά
βάρος) σε σχέση με τις ουσίες
ρεζορκινόλη και υπερβορικό νάτριο.
Η PPD μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής.
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των Καλλυντικών.

Εθελοντικά μέτρα: Άλλα
Απόσυρση του προϊόντος
από την αγορά (Από τον
Λιανοπωλητή)
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A12/0606
/18

∆ημοκρατία της
Τσεχίας

A12/0607
/18

∆ημοκρατία της
Τσεχίας

Τζελ μαλλιών
Μάρκα: Editt
Όνομα: Modelujacy zel do wlosów
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Expiry date: 12.2019
Αριθμός παρτίδας/Barcode:04160226, 5904215400226
Περιγραφή: Τζελ μαλλιών σε πλαστικό βαζάκι (άσπρο,
κίτρινο, ροζ), όγκου 150 ml.
Χώρα προέλευσης: Πολωνία

Χημικός
Το καλλυντικό προϊόν
περιέχει τα συντηρητικά
MCI/MI. Η δερματική
επαφή με προϊόντα που
περιέχουν MCI/MI
μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματίτιδα
εξ επαφής, ειδικά σε
ευαίσθητους
καταναλωτές.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των
Καλλυντικών.

Υποχρεωτικά
μέτρα (Στον
Λιανοπωλητή):
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Τζελ μαλλιών
Μάρκα: Editt
Όνομα: WITH PRO-VITAMIN B5
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Expiry date: 06.2019
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 12166747, 5 904215
406747
Περιγραφή: Τζελ μαλλιών σε πλαστικό βαζάκι, όγκου
500 ml, με την επιγραφή “EDITT COSMETICS HAIR
GEL WITH PRO-VITAMIN B5 - Źel do wlosów z
odźywka new ACTIWE POWDER”.
Χώρα προέλευσης: Πολωνία

Χημικός
Το καλλυντικό προϊόν περιέχει τα
συντηρητικά MCI/MI. Η δερματική
επαφή με προϊόντα που περιέχουν
MCI/MI μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής,
ειδικά σε ευαίσθητους καταναλωτές.
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των Καλλυντικών.

Υποχρεωτικά μέτρα (Στον
Λιανοπωλητή): Απόσυρση
του προϊόντος από την
αγορά
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