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ΘΕΜΑ  :         Απαγόρευση διάθεσης διακίνησης των  καλλυντικών  προϊόντων:

1. Προϊόν ισιώματος μαλλιών “Hair therapy”  (Χώρα προέλευσης: Κίνα)
2. Προϊόν θεραπείας μαλλιών “Traitement capillaire bresilien a domicile” 

                                                                                             (Χώρα προέλευσης : Βραζιλία) 
  

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας  υπόψη:
1. Το άρθρο 6, παρ.ΙΙ του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του  

Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β΄)  
2. Το άρθρο 137 της Υ.Α. ΔΥΓ3(α)/83657/2006
3. Την υπ’ αρ. 41509/23-6-2006 (Ζ3-3114) ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, σχετικά με το σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών RAPEX
4.   Την υπ’ αρ. 32492/02-05-2011 (Ζ3-2387) ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή  

του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσω του συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών RAPEX

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την  απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης των καλλυντικών προϊόντων:

• Προϊόν ισιώματος μαλλιών “Hair  therapy”   Mάρκα:  Nanokeratin  system. Τύπος/αρ. 
μοντέλου: Aρ. Παρτ. ΜD2009/11/10, περιγραφή : Προϊόν ισιώματος μαλλιών εκ Βραζιλίας από 
κερατίνη-αγωγή θεραπείας μαλλιών. 3L γκρι πλαστικό μπουκάλι

        Το  προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο καθώς περιέχειπερισσότερο από 2,15% φορμαλδεϋδη . Το  
προϊόν δεν συμμορφώνεται προς την Οδηγία των Καλλυντικών 76/768/EEC.  

• Προϊόν  θεραπείας  μαλλιών  “Traitement capillaire bresilien a domicile”  (Προϊόν 
Βραζιλίας  θεραπείας  μαλλιών  για  οικιακή  χρήση)  Μάρκα:  BHOME.  Τύπος/αρ.  μοντέλου: 
Barcode: 7898917748.35.0.-χωρίς αρ. παρτίδας. Περιγραφή: Το προϊόν παρουσιάζεται με τη 
μορφή ενός σετ που περιλαμβάνει: 
- Ένα σαμπουάν που δίνει διαύγεια (60 mL)
- Mία μαλακτική θεραπεία “σοκοκρεατίνης” (140 mL)
- Μία ήπια θεραπεία δόμησης (styling) (30 mL)

       To προϊόν  ενέχει  χημικό  κίνδυνο  καθώς  περιέχει  0,61%  φορμαλδεϋδη.  Το  προϊόν  δεν 
συμμορφώνεται προς την Οδηγία των Καλλυντικών 76/768/EEC.  
   
       



 Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στα πλαίσια της προστασίας  της Δημοσιάς 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΔΣ/ΕΟΦ 
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