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ΘΕΜΑ:      Απαγόρευση διάθεσης-διακίνησης των καλλυντικών  προϊόντων:  
• Κρέµα βαφής  µαλλιών -  Henna Colourling Balm with Henna Extract (Χώρα 

προέλευσης: Poland)  
• Προϊόν λεύκανσης σώµατος – Dynamiclair Lightening Beauty Creme (Χώρα 

προέλευσης: Ακτή Ελεφαντοστού) 
•  Προϊόν λεύκανσης σώµατος – ΗP.3 Body clearing gel (Χώρα προέλευσης: Ακτή 

Ελεφαντοστού) 
• Προϊόν λεύκανσης σώµατος – ΗP.3 Body clearing oil (Χώρα προέλευσης: Ακτή 

Ελεφαντοστού) 
• Προϊόν λεύκανσης σώµατος – Lightening Body Cream (Χώρα προέλευσης: Ακτή 

Ελεφαντοστού) 
• Προϊόν περιποίησης µαλλιών ¨ΑΝΤISEDIN” 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Έχοντας  υπόψη: 
 
1.  Το άρθρο 6, παρ. ΙΙ, εδ. 9 του Ν.1316/83 
2.  Το άρθρο 8, παρ. 1 της Υπουργ. Απόφασης ∆Υ8δ/οικ. 3607/892/2001 
3. Τις  µε αρ. πρωτ. ΕΟΦ 77040/11-11-2010, ενηµερώσεις  των Τσεχικών, Γερµανικών, Εσθονικών 

Αρχών   
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 
Την  απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης των  καλλυντικών προϊόντων: 

• Κρέµα βαφής  µαλλιών -  Henna Colourling Balm with Henna Εxtract  
Tο εν λόγω προϊόν ενέχει κίνδυνο χηµικών, καθώς εµπεριέχει τη χρωστική µε κωδικό CI11154, 2-
nitro-pphenylenediamin η οποία απαγορεύεται στα καλλυντικά σύµφωνα µε την  οδηγία καλλυντικών 
76/768/EEC. 

• Προϊόν λεύκανσης σώµατος – Dynamiclair Lightening Beauty Creme, batch: 081015 
Tο εν λόγω προϊόν ενέχει κίνδυνο χηµικών, καθώς εµπεριέχει 6,8  mg/100g γλυκοκορτικοειδές 
(clobesterol propionate) και  δεν συµµορφώνεται προς την  οδηγία καλλυντικών 76/768/EEC. 

• Προϊόν λεύκανσης σώµατος – ΗP.3 Body clearing gel : Μάρκα  
Body white, batch: D86984 “K1”. Tο εν λόγω προϊόν ενέχει κίνδυνο χηµικών, καθώς εµπεριέχει 9,0  
mg/100g γλυκοκορτικοειδές (clobesterol propionate) και  δεν συµµορφώνεται προς την  οδηγία 
καλλυντικών 76/768/EEC. 

• Προϊόν λεύκανσης σώµατος – ΗP.3 Body clearing oil : Μάρκα: Body white.  
Tο εν λόγω προϊόν ενέχει κίνδυνο χηµικών, καθώς εµπεριέχει 12,7mg/100g γλυκοκορτικοειδές 
(clobesterol propionate) και  δεν συµµορφώνεται προς την  οδηγία καλλυντικών 76/768/EEC. 

• Προϊόν λεύκανσης σώµατος – Lightening Body Cream Μάρκα: Body white, batch: 081179 
“K1”. Tο εν λόγω προϊόν ενέχει κίνδυνο χηµικών, καθώς εµπεριέχει 5,7mg/100g 
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γλυκοκορτικοειδές (clobesterol propionate) και  δεν συµµορφώνεται προς την  οδηγία 
καλλυντικών 76/768/EEC. 
• Προϊόν περιποίησης µαλλιών ¨ΑΝΤISEDIN” Μάρκα: Dve linii κωδικός παρτίδας: 07.  

Tο εν λόγω προϊόν ενέχει κίνδυνο χηµικών καθώς περιέχει 2900mg/kg µόλυβδο και  δεν 
συµµορφώνεται προς την  οδηγία καλλυντικών 76/768/EEC. 
 
Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στα πλαίσια της προστασίας  της ∆ηµοσιάς Υγείας . Οι εταιρείες που 
πραγµατοποιούν τη διακίνηση του προϊόντος στην Ελληνική Αγορά οφείλουν να επικοινωνήσουν µε 
τους αποδέκτες του προϊόντος για την εφαρµογή της και να ολοκληρώσουν την απόσυρση του σε 
εύλογο χρονικό διάστηµα. Συγχρόνως, πρέπει να ενηµερωθεί η αρµόδια υπηρεσία του ΕΟΦ, ενώ τα 
σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών θέτοντας τα 
υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν. 
 
 
 
                                                                                             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ∆Σ/ΕΟΦ  
 
 
                                                                                   
 
 
                                                                                          ΚΑΘ.   ΙΩΑΝΝΗΣ  ΤΟΥΝΤΑΣ 

 
 
 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ  
♦ Γραφείο κ. Προέδρου και  κ. Αντιπροέδρου ΕΟΦ 
♦ ∆/νση ∆ηµοσίων Σχέσεων  &  Πληροφόρησης  
♦ ∆/νση Αξιολόγησης 
♦ Τµήµα Ελέγχου Κυκλοφορίας  
 
 


