
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

RAPEX REPORTS  25-26-29-30-31-32-33-35-38-43-44-46-47-50-51(εβδομάδα)/ 2013 

Report  25-2013 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν 
ληφθεί από την 

Κοινοποιούσα χώρα 

29 
A12/0777/13 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

 

Γαλάκτωμα σώματος Μάρκα:Larissa 
Όνομα:Lait de Beaute Carotte  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Action rapide  
Αριθμός παρτίδας / Barcode: άγνωστος 
Κωδικός 
Ιστοσελίδας ΟΟΣΑ:53000000 - 
Ομορφιά/ Προσωπική φροντίδα/ Υγιεινή 
Περιγραφή: 
Ενυδατικό γαλάκτωμα σώματος σε  
Πορτοκαλί πλαστικό μπουκάλι 
με χρυσά, πράσινα λευκά και μαύρα  
γράμματα και πορτοκαλί  καπάκι.  
Όγκος 250 ml.  
 
Χώρα προέλευσης: Ακτή Ελεφαντοστού  

 

Χημικός. Το προϊόν ενέχει 
Χημικό κίνδυνο καθώς 
Περιέχει το συστατικό 
υδροκινόνη (1,4-δι-ύδροξη 
βενζόλιο), η χρήση της οποίας 
απαγορεύεται  
στα καλλυντικά προϊόντα  
και στα προϊόντα  
προσωπικής υγιεινής.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται 
με την Οδηγία Καλλυντικών 
76/768/EEC.  
 

Η εισαγωγή 
απορρίφθηκε 
στα σύνορα 
.  

 

30 
A12/0778/13 

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
 

Προϊόν λεύκανσης δέρματος  Μάρκα: 
Clairmen  
Όνομα: Lightening Program For Men- 
Cream Formula Τύπος / αριθμός  
μοντέλου: άγνωστος 
 Αριθμός παρτίδας / Barcode : άγνωστος  
Κωδικός ιστοσελίδας 
ΟΟΣΑ : 53000000  -  Ομορφιά /  
Προσωπική φροντίδα /  Υγιεινή 
Περιγραφή: Κρέμα σε  πλαστικό περιέκτη 300  
ml με μαύρο καπάκι.  
Η ετικέτα  στο πίσω μέρος φέρει τον  
κατάλογο των συστατικών  και τις ενδείξεις " 
ContainsHydroquinone “. 

Χημικός 
Το προϊόν ενέχει χημικό 
Κίνδυνο καθώς περιέχει 
Υδράργυρο (24000  mg/kg)  
ως  συστατικό της λεύκανσης. 
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται 
με  την Οδηγία  Καλλυντικών 
και το  
σχετικό Ευρωπαϊκό  πρότυπο 
76/768/EEC 
.  
 

Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά 
 



Keep out of reach of children. Do not  
expose yourself to sunshine. Product colour 
change does not affect  
product quality in any way"  
στα Αγγλικά  και Γαλλικά 
 
Χώρα προέλευσης: Λαϊκή Δημοκρατία του 
Κονγκό 
 

31 
A12/0779/13 

 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
 

Προϊόν λεύκανσης δέρματος 
Μάρκα: Lulanjina   
Όνομα: Άγνωστο Τύπος / αριθμός μοντέλου: 
Άγνωστος Αριθμός παρτίδας / Barcode: 
Barcode: 69362177100256  
παρτίδα: AE0622A06  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 - 
Ομορφιά  / Προσωπική φροντίδα/ Υγιεινή 
Περιγραφή: Το προϊόν συσκευάζεται σε 
Κόκκινο χάρτινο κουτί με φωτογραφία κινέζας 
και εκτύπωση στα κινεζικά.  
Χώρα προέλευσης:Κίνα 
 

Tο προϊόν ενέχει χημικό 
kίνδυνο καθώς περιέχει 
υδράργυρο (24000 mg/kg)  
ως συστατικό της  
λεύκανσης. 
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται 
με την Οδηγία Καλλυντικών και 
το σχετικό Ευρωπαϊκό  
Πρότυπο 76/768/EEC 
.  
 

Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά.  
 

32 
A12/0780/13 

 

NΟΡΒΗΓΙΑ 
 

Προϊόν λεύκανσης δέρματος Μάρκα: E`Yôute  
Όνομα: Whitening spot  removing cream  
Τύπος /αριθμός μοντέλου: άγνωστος 
Αριθμός παρτίδας / Barcode: 6932511250213  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 - 
Ομορφιά /  Προσωπική φροντίδα /  Υγιεινή 
Περιγραφή:Λευκαντική κρέμα απομάκρυνσης 
Κηλίδων που συσκευάζεται σε κόκκινο χάρτινο 
κουτί με εικόνα ενός γυναικείου προσώπου.  
Χώρα προέλευσης: Κίνα 
 

Tο προϊόν ενέχει χημικό 
κίνδυνο  καθώς περιέχει 
υδράργυρο (6900 mg/kg)  
ως συστατικό της λεύκανσης. 
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται 
με  την Οδηγία Καλλυντικών 
76/768/EEC 
.  
 

Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά 
 

34 
A12/0782/13 

 

NΟΡΒΗΓΙΑ 
 

Προϊόν λεύκανσης  δέρματος 
Μάρκα : Speckle Doctor  
Όνομα: White Skin Care - Skin Magic Power  
Instauration  
Τύπος / αριθμός μοντέλου: άγνωστος 
Αριθμός παρτίδας / Barcode : 
αριθμός παρτίδας :  CM 1183 κωδικός 
ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 75000000 – Οικιακά /  

Το προϊόν ενέχει χημικό 
Κίνδυνο καθώς περιέχει 
Υδράργυρο  compound 
(9700 mg/kg)  ως  συστατικό 
της  λεύκανσης. 
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται 
με την Οδηγία  Καλλυντικών 
76/768/EEC 

Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά 
 



Έπιπλα γραφείου/ 
Έπιπλα Περιγραφή: Κρέμα λεύκανσης 
Απομάκρυνσης κηλίδων  σε κόκκινο και 
Πορτοκαλί χάρτινο κουτί με  εικόνα ενός 
γυναικείου  
προσώπου.  
Χώρα προέλευσης: 
Κίνα 
 

 

41 
A12/0789/13 

 

NΟΡΒΗΓΙΑ 
 

Προϊόν λεύκανσης δέρματος Μάρκα: Yimei  
Όνομα: Whitening spot -removing suit  
τύπος/αριθμός μοντέλου: CM-1068  
Αριθμόςπαρτίδας/Barcode: 6928286 400120  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ :53000000 - 
Ομορφιά/ Προσωπική φροντίδα/ Υγιεινή 
Περιγραφή: Πράσινο  χάρτινο κουτί με λευκή  
ετικέτα 
Χώρα προέλευσης: Κίνα 
 

Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
καθώς περιέχει  
Υδράργυρο (5.800 mg/kg). 
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται 
με την Οδηγία  των 
Καλλυντικών 
76/768/EEC 
.  
 

Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Report  26-2013 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου 
Μέτρα που έχουν 
ληφθεί από την 
Κοινοποιούσα χώρα 

11 
A12/0801/13 

 

NΟΡΒΗΓΙΑ 

 

Προϊόν λεύκανσης δέρματος 
Μάρκα: Orient Pearl  
Όνομα: Whitening pearl  
beauty & spot removing suite  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: άγνωστος 
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
4710589601968  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 
53000000 – Ομορφιάς/Προσωπική 
φροντίδα/  
Υγιεινή 
Περιγραφή: Προϊόν λεύκανσης 
Δέρματος σε  ροζ και λευκό χάρτινο 
κουτί.  
Χώρα προέλευσης: Ταϊβάν 

 

Το προϊόν ενέχει χημικό 
Κίνδυνο καθώς περιέχει ποσότητα 
υδραργύρου  
(12000 mg/kg)  ως συστατικό  
λεύκανσης δέρματος.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με 
την  
Οδηγία Καλλυντικών 
76/768/EEC 
.  

 

Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά.  

 

17 
A12/0807/13 

 

OΛΛΑΝΔΙΑ Σκόνη βαφής σώματος 
Μάρκα: Paint Glow Products  
Όνομα: Neon Body  Paint  
Τύπος/αριθμός  μοντέλου: 
άγνωστος 
Αριθμόςπαρτίδας/Barcode: παρτίδα 1:  
000002, 
Παρτίδα 2: 000003, 

Μικροβιολογικός 
Το προϊόν ενέχει μικροβιολογικό 
κίνδυνο 
Καθώς είναι μολυσμένο 
από Ψευδομονάδες 
aeruginosa, έναν παθογόνο  
μικροοργανισμό.  
Το ανιχνεύσιμο επίπεδο της 

 



Barcode: 5036567022044  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 
53000000 - 
Ομορφιά/ Προσωπική φροντίδα/  
Υγιεινή  
Περιγραφή: Πλαστικό δοχείο  
200  ml,  που περιέχει την σκόνη  
βαφής σώματος σε 6 διαφορετικά 
λαμπερά χρώματα. 
Χώρα προέλευσης: Ηνωμένο Βασίλειο 

 

Ψευδομονάδας aeruginosa 
Είναι 15000 cfu/g, πάνω από το 
όριο (1000 cfu/g).  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με 
την  
Οδηγία Καλλυντικών 
76/768/EEC.  

 

21 
A12/0811/13 

 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ Προϊόν λεύκανσης δέρματος 
Μάρκα: E`Yôuth  
Όνομα: άγνωστο 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: QB/ 
T1857- 2004  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
6932511250206  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 
53000000 - 
Ομορφιά/ Προσωπική φροντίδα/  
Υγιεινή 
Περιγραφή: Το σετ απομάκρυνσης 
κηλίδων και 
καθαρισμού περιέχει 2 προϊόντα σε 
κόκκινα πλαστικά σωληνάρια, σε 
χάρτινο κουτί.  
Χώρα προέλευσης: Κίνα 
 

Χημικός 
Το προϊόν ενέχει χημικό 
κίνδυνο καθώς περιέχει 
υδράργυρο (2000 mg/kg)  
ως ουσία λεύκανσης του  
δέρματος. 
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με 
την  
Οδηγία Καλλυντικών 
76/768/EEC.  
 

Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά.  

 

22 
A12/0812/ 

13 
 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ Προϊόν λεύκανσης δέρματος 
Μάρκα: CPHL - Seven Herbal  
Όνομα: Wrinkle De Crease  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
άγνωστος 
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
άγνωστος  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 
53000000 - Ομορφιά/ Προσωπική  
φροντίδα/ Υγιεινή  
Περιγραφή: Η αντιγηραντική κρέμα  
πωλείται σε πράσινο  

Χημικός 
Το προϊόν ενέχει χημικό 
κίνδυνο καθώς περιέχει 
υδράργυρο (820 mg/kg)  
ως ουσία λεύκανσης του  
δέρματος. 
Το 
Προϊόν δεν συμμορφώνεται με την 
Οδηγία Καλλυντικών 
76/768/EEC 
.  
 

Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά.  
 



χάρτινο κουτί. 
Χώρα προέλευσης: Πακιστάν 
 

25 
A11/0045/13 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Βαφή μαλλιών 
Μάρκα: Black Rose  
Όνομα: Kali Mehaudi 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: BNO 
3255,  MFD 07/2012  
Λήξης DT 06/2015  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
815865000412  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 
53000000 - Ομορφιά/ Προσωπική  
Φροντίδα / Υγιεινή 
Περιγραφή: Βαφή μαλλιών.  
Το κουτί περιέχει 5 σφραγισμένα  
σακουλάκια  10 g έκαστο.  
Χώρα προέλευσης: Ινδία 
 

Χημικός 
Το προϊόν περιέχει  
0.9+/- 0.5 %  
p-Φαινυλοδιαμίνη 
(PPD)  που δεν επιτρέπεται  
στις μη οξειδωτικές βαφές.  
Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με την  
Οδηγία Καλλυντικών 
 

Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Report  29-2013 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου 
Μέτρα που έχουν 
ληφθεί από την 

Κοινοποιούσα χώρα 

14 
A12/0930/13 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ Υγρά μαντίλια  
Μάρκα: Disney Όνομα: Yypouavinha 
Wet wipes 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Μοντέλο:  
PRINCESS.  
Ref. No.:1484865.  
Αριθμός παρτίδας / Barcode: 
5944508125306 
παρτίδα: 1025  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 
53000000 - ομορφιά/ προσωπική 
φροντίδα/ υγιεινή 
Περιγραφή: Υγρά μαντίλα σε μπλε και 
ροζ πλαστικά πακέτα 
με εικόνες  πριγκίπισσες 'Disney' .  
Στην πίσω πλευρά φέρει τα 
στοιχεία του διανομέα,  οδηγίες χρήσης 
και κατάλογο συστατικών.  
Χώρα προέλευσης: ΑΓΝΩΣΤΗ 

 

Χημικός 
Το προϊόν ενέχει χημικό 
κίνδυνο εξαιτίας της παρουσίας 
ιωδοπροπυνιλο - 
βουτυλοκαρβαμίδιο (IPBC),  
που απαγορεύεται σε προϊόντα που 
απευθύνονται 
σε παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με 
την Οδηγία  Καλλυντικών 
76/768/EEC 
.  

 

Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Report  30-2013 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου 
Μέτρα που έχουν 
ληφθεί από την 
Κοινοποιούσα χώρα 

1 
A12/0943/13 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
Κρέμα αναδόμησης δέρματος για 
μόνιμο μακιγιάζ και τατουάζ 
Μάρκα :Biotek   
Όνομα: Bioprogram Newgex  
Τύπος/αριθμόςμοντέλου: άγνωστος 
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
Lot IB05401 ημερ.λήξης 2015-08  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 
53000000 – Ομορφιά/Προσωπική 
φροντίδα/Υγιεινή  
Περιγραφή: Κρέμα  αναδόμησης 
δέρματος για μόνιμο μακιγιάζ και 
τατουάζ σε λευκά σακουλάκια  
δειγμάτων των 4 ml. Σε λευκό 
κουτί εμπεριέχονται 50  τεμάχια 
.  
Χώρα προέλευσης: ΙΤΑΛΙΑ 

 

Χημικός 
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
επειδή περιέχει 1%  
Κετριμίδιο (mytrimonium 
Bromide), όπως δηλώνεται στον 
κατάλογο συστατικών που 
υπερβαίνει το  
επιτρεπόμενο όριο στα καλλυντικά 
(0.1%). 
Το προϊόν δενσυμμορφώνεται με 
την Οδηγία Καλλυντικών  
76/768/EEC. 

 

Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Report  31-2013 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν 
ληφθεί από την 

Κοινοποιούσα χώρα 

34 
A12/1024/13 

 

Εσθονία 
Σαμπουάν με βότανα  
Μάρκα: Dheedhi  
Ονομασία: Hair Care Herbal Shampoo  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
76/25D/2005  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
SEL 11005 / EAN 904070900357  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 
53000000 - Ομορφιά / Προσωπική  
Φροντίδα / Υγιεινή  
Περιγραφή: Πράσινο  σαμπουάν με 
βότανα, 200 ml.  
Χώρα προέλευσης: Ινδία  

 

Μικροβιολογικός  
Το προϊόν περιέχει την παθογόνο 
ψευδομονάδα  
Αεριογόνο, που μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρές μολύνσεις σε 
ασθενείς με  
καταστραμμένο  δέρμα.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με 
τον Κανονισμό για τα καλλυντικά 
προϊόντα.  

 

Εθελοντικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά  

 

 

 

 

 

 



Report  32-2013 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν 
ληφθεί από την 

Κοινοποιούσα χώρα 

18 
A12/1062/13 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

 

Προϊόν λεύκανσης του δέρματος  
Μάρκα: Roop Amrit  
Name: Face Cream  
Τύπος/αριθμός Moντέλου: Άγνωστο  
Aριθμός παρτίδας/Barcode: RTM 214105  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 - 
Καλλυντικά / Προσωπική φροντίδα / 
Υγιεινή  
Περιγραφή:Λευκαντική κρέμα προσώπου 
σε ροζ πλαστικό βάζο. ∆ιατίθεται σε 
συσκευασία από  
χαρτόνι με πληροφοριακό  
φυλλάδιο.  
Χώρα προέλευσης: Πακιστάν  

 

Χημικός  
Η κρέμα περιέχει υδράργυρο 
(422mg/kg - 0.04%) ως συστατική 
ουσία για τη λεύκανση του 
δέρματος, η οποία μπορεί να 
προκαλέσει  
βλάβη σε εσωτερικά όργανα.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με 
την  
Οδηγία για τα Καλλυντικά 

 

Εθελοντικά μέτρα:  
Προειδοποίηση  
των καταναλωτών για 
τους κινδύνους.  
Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά  

 

 

 

 

 



24 
A12/1068/13 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

 

Προϊόν λεύκανσης του δέρματος  

Μάρκα: Pearl Face  
Όνομα : Whitening Beauty Cream  
Τύπος / αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας /Barcode: Batch no: 
November 2011  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 - 
Καλλυντικά / Προσωπική φροντίδα / 
Υγιεινή  
Περιγραφή : Κρέμα λεύκανσης 
προσώπου σε λευκό πλαστικό βάζο, με 
φυλλάδιο πληροφοριών,  
συσκευασμένη σε ροζ χάρτινο κουτί που 
φέρει τις ενδείξεις 'Beauty Plan 1 Week, 
Pearl Face  
Whitening Beauty Cream.'  
 
Χώρα προέλευσης: Πακισατάν 

 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό  
κίνδυνο, διότι η κρέμα περιέχει 
υδράργυρο (15000 mg/kg) ως 
συστατικό για τη  
λευκανση του δέρματος.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με 
την  
Οδηγία για τα Καλλυντικά 

 

Προειδοποίηση των  

καταναλωτών για  
τους κινδύνους.  
Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά  

 

 



25 
A12/1069/13 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

 

Προϊόν λεύκανσης του δέρματος  
Μάρκα: White Gold  
Όνομα: Whitening Cream  
with Blackberry extract  
Τύπος / αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας /Barcode: Άγνωστος  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 - 
Καλλυντικά / Προσωπική φροντίδα / 
Υγιεινή  
Περιγραφή: Κρέμα λεύκανσης προσώπου 
σε μαύρο πλαστικό βάζο, με φυλλάδιο 
πληροφοριών,  
συσκευασμένη σε μαύρο χάρτινο κουτί 
που φέρει τις ενδείξεις ‘White Gold 
Whitening Cream with  
Blackberry extract’. Χώρα προέλευσης: 
Πακιστάν  

 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό  
κίνδυνο, διότι περιέχει  
υδράργυρο (9720 mg/kg)  
ως συστατικό για τη  
λεύκανση του δέρματος,  
το οποίο μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη σε  
εσωτερικά όργανα.  
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με την  
Οδηγία για τα Καλλυντικά 

 

Προειδοποίηση  
των καταναλωτών για 
τους κινδύνους.  
Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Report  33-2013 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

1 
A12/1095/13 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Καλλυντικό απομάκρυνσης make-up  
Μάρκα: Essence  
Όνομα: Eye make-up remover oil-free  
Τύπος/αριθμός μοντέλου:Art.- Nr. 
22299, EAN: 4250035222991  
Αριθμός παρτίδας /Barcode: 
Παρτίδα: DE.AB.17  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 
53000000 – Ομορφιά / Προσωπική 
φροντίδα / Υγιεινή  
Περιγραφή: Καλλυντικό  
απομάκρυνσης make-up ματιών.  
Χώρα προέλευσης: ΑΥΣΤΡΙΑ  

 

Μικροβιολογικός  
Το προϊόν ενέχει  
μικροβιολογικό κίνδυνο  
επειδή περιέχει Burkholderia 
cepacia  
(παθογόνο βακτήριο).  
το προϊόν δεν συμμορφώνεται με 
την  
Οδηγία Καλλυντικών 

 

Εθελοντικά μέτρα:  
Ανάκληση του  
προϊόντος από  
τους τελικούς  
καταναλωτές 

 

5 
A12/1100 

/13 
 

ΙΣΠΑΝΙΑ 
Σαμπουάν και τζελ  μπάνιου Μάρκα: 
Nickelodeon  

Όνομα: Shampoo & Bath Gel  

Τύπος/αριθμός μοντέλου: ref. 1904, lot 
0072075  
Αριθμός παρτίδας /Barcode: 
5206642000018  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 
53000000 - Ομορφιά / Προσωπική 
φροντίδα/ Υγιεινή  
Περιγραφή: Σαμπουάν και  
τζελ μπάνιου σε συσκευασία  
300 ml σε πλαστικό δοχείο  
με ροζ καπάκι, διακοσμημένο με την 
'Dora the Explorer'.  
Χώρα προέλευσης: ΑΓΝΩΣΤΗ  
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ  
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ 
 

Μικροβιολογικός  
Το προϊόν περιέχει  
μεσόφιλους αερόβιους  
μικροοργανισμούς. Η  
επαφή με το επιμολυσμένο 
προϊόν διά του δέρματος θα  
μπορούσε να προκαλέσει  
εσωτερική μόλυνση μέσω 
κάποιου είδους πληγής.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με 
την  
Οδηγία Καλλυντικών.  
 

Υποχρεωτικά  
μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά. Το προϊόν, 
σύμφωνα με  
έγγραφη δήλωση του 
εισαγωγέα στην  
Ευρώπη, δεν έχει 
διατεθεί στην Ελληνική 
αγορά.  
 



 

Report  35-2013 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

36 
A11/0061/13 

 

ΚΡΟΑΤΙΑ 
Αντηλιακό  
Μάρκα:Goti  
Όνομα: Sun milk oil jojoba  
& vitamin E - sun protection  
milk SPF 40  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
103365333 MR BK – No 1  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
Άγνωστο  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 
53000000 - ομορφιά /προσωπική 
φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Αντηλιακό  
γαλάκτωμα προστασίας σε  
πλαστικό δοχείο 200 ml με  
αντλία.  
Χώρα προέλευσης: 
ΣΕΡΒΙΑ 

 

Χημικός  
Η ετικέτα του προϊόντος  
είναι ελλιπής και εσφαλμένη. ∆εν 
αναγράφονται όλα τα  
συστατικά που ανευρέθηκαν στον  
κατάλογο συστατικών.  
Επιπλέον η τιμή του pH  
είναι πάρα πολύ υψηλή.  
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό (EC) No  
1223/2009 για τα  
προϊόντα καλλυντικών.  
 

Υποχρεωτικά  
μέτρα: Η εισαγωγή  
απορρίφθηκε  
στα σύνορα.  
 

37 
A11/0062/13 

 
ΚΡΟΑΤΙΑ 

Αντηλιακό γαλάκτωμα  
Μάρκα: Goti  
Όνομα: Sun milk for baby  
oil jojoba & vitamin E - sun  
protection milk SPF 40  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
103365333 MR BK – No 1  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
Άγνωστο  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 
53000000 - ομορφιά /προσωπική 
φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Αντηλιακό  
γαλάκτωμα προστασίας για  

Χημικός  
Η ετικέτα του προϊόντος  
είναι ελλιπής και εσφαλμένη. ∆εν 
αναγράφονται όλα τα  
συστατικά που  
ανευρέθηκαν στον  
κατάλογο συστατικών.  
Επιπλέον η τιμή του pH  
είναι πάρα πολύ υψηλή.  
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό (EC) No  
1223/2009 για τα  
προϊόντα καλλυντικών.  

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Η εισαγωγή  
απορρίφθηκε  
στα σύνορα.  
 



μωρά σε πλαστικό δοχείο 200 ml με 
αντλία.  
Χώρα προέλευσης: 
ΣΕΡΒΙΑ 
 

 

 

 

 

 

 

Report  38-2013 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

 
14 

A12/1302/13 
 

ΑΥΣΤΡΙΑ 
Προϊόν λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: Mitchell Group  
Όνομα: Creme Eclaircissante  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
Παρτίδα: 22003  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
5280130501003  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 
53000000 - ομορφιά / Προσωπική  
φροντίδα / υγιεινή Περιγραφή: 
Λευκό και ροζ μεταλλικό σωληνάριο σε 
κουτί. 
 Ημερομηνία λήξης: 10/2014.  
Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ  
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
καθώς περιέχει οξική 
υδροκορτιζόνη. Αυτή η ουσία, η 
οποία ανήκει  
στην κατηγορία των  
γλυκοκορτικοειδών,  
απαγορεύεται στα  
καλλυντικά προϊόντα.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με 
την  
Οδηγία Καλλυντικών  
76/768/EEC.  
 

Εθελοντικά μέτρα:  
Προειδοποίηση  
των καταναλωτών  
για τους κινδύνους.  
Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά.  
 

18 
A12/1308/13 

 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Σαπούνι για τα  
χέρια  
Μάρκα: Delkam Group  
Όνομα: Άγνωστο Τύπος/αριθμός  
μοντέλου: Lot 1201127,  

Μικροβιολογικός  
Το προϊόν ενέχει  
μικροβιολογικό  
κίνδυνο εξαιτίας της  
υψηλής συγκέντρωσης  

Εθελοντικά μέτρα:  
Καταστροφή του  
προϊόντος.  
Σύμφωνα με  
έγγραφη δήλωση του 



Μοντέλο/item: 13330027936  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
73550001531000000150  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 -  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / 
υγιεινή  
Περιγραφή: Οβάλ δοχείο  
ντισπένσερ που περιέχει  
υγρό σαπούνι με εικόνες  
"Μπομπ Σφουγγαράκη".  
Στο δοχείο φέρει το όνομα  
του τηλεοπτικού καναλιού  
"Nickelodeon".  
 
Χώρα προέλευσης:ΕΛΛΑ∆Α  
 

Εντεροβακτηριοειδών  
(Klebsiella oxytoca),  
που μπορούν να προκαλέσουν  
επιμόλυνση 
 

Έλληνα  
παραγωγού, το  
προϊόν προοριζόταν  
μόνο για  
εξαγωγή και όχι  
για εγχώρια  
πώληση. Επίσης  
κατατέθηκαν  
στην Υπηρεσία  
μας πιστοποιητικά  
αναλύσεων, που  
αποδεικνύουν  
ότι το προϊόν  
δεν παρουσιάζει  
μικροβιολογικά  
προβλήματα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Report  43-2013 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

19 
A12/1485/13 

 
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

Προϊόν λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: Pan Yu  
Όνομα: Olive Quickacting Whitener & 
Speckle Remover  
Package  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
Άγνωστος  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 
53000000 – ομορφιά/προσωπική  
φροντίδα/υγιεινή   
Περιγραφή: Κρέμα σε πράσινο κουτί με 
εικόνα ελιών και τη φράση "olive" 
γραμμένη με  
λευκά γράμματα.  
Χώρα προέλευσης: KINA  
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει  
χημικό κίνδυνο επειδή περιέχει 
υδράργυρο (8600  
mg/kg). Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον 
Κανονισμό (EC)  
No. 1223/2009 για τα καλλυντικά 
προϊόντα.  
 

Εθελοντικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά 
 



20 
A12/1486/13 

 
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

Προϊόν λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: Qian Mei  
Όνομα: Ginseng cream  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
0040310/0010101  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 
53000000 - ομορφιά/προσωπική  
φροντίδα/υγιεινή  
Περιγραφή: Κρέμα δέρματος σε σκούρο 
πράσινο κουτί με  
φωτογραφία ρίζας τζινσένγκ.  
Χώρα προέλευσης: ΑΓΝΩΣΤΗ  
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
επειδή περιέχει  
υδράργυρο (4300  
mg/kg). Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον 
Κανονισμό (EC)  
No. 1223/2009 για  
τα καλλυντικά προϊόντα 
 

Εθελοντικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά 
 

21 
A12/1487/13 

 
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

Προϊόν λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: Yimei  
Όνομα: Yimei Cream  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
Άγνωστος  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 
53000000 - ομορφιά/προσωπική  
φροντίδα/υγιεινή  
Περιγραφή: Βάζο με κρέμα δέρματος σε 
λευκό κουτί με πράσινο πλαίσιο και 
φωτογραφία  
γυναίκας πριν και μετά τη χρήση της 
κρέμας.  
Χώρα προέλευσης: KINA  
 

Χημικός 
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
επειδή περιέχει  
υδράργυρο (1800 mg/kg).  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με  
τον Κανονισμό (EC)  
No. 1223/2009 για  
τα καλλυντικά  
προϊόντα 
 

Εθελοντικά  
μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά.  
 

22 
A12/1488/13 

 
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

Προϊόν λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα:Pan Yu  
Όνομα: Green Tea Quickacting 
Whitener & Speckle Remover  
Package  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
επειδή περιέχει  
υδράργυρο (3300 mg/kg).  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με  
τον Κανονισμό (EC)  

Εθελοντικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά.  
 



Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
Άγνωστος  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 
53000000 - ομορφιά/προσωπική  
φροντίδα/υγιεινή  
Περιγραφή: Κρέμα λεύκανσης και  
απομάκρυνσης κηλίδων. ∆ιατίθεται σε 
ανοιχτό πράσινο κουτί με φωτογραφία 
φύλλων  
τσαγιού και εικόνα προσώπου πριν και 
μετά τη χρήση της  
λευκαντικής κρέμας.  
Χώρα προέλευσης: ΑΓΝΩΣΤΗ  
 

No. 1223/2009 για  
τα καλλυντικά  
προϊόντα.  
 

25 
A12/1492/13 

 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Σετ προϊόντων μπάνιου  
Μάρκα: Street Looks  
Όνομα: "Sweetie" Eau  
de Toilette and Shower Gel  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
8715658008729  
Κωδικός ιστοσελίδας  
ΟΟΣΑ: 53000000 – ομορφιά/προσωπική 
φροντίδα/υγιεινή  
Περιγραφή: Σετ αποτελούμενο από 
φιάλη άρωμα (85 ml)  
και ένα σωληνάριο τζελ για ντουζ (50 
ml).  
 
Χώρα προέλευσης:KINA  
 

Χημικός  
Το προϊόν (τζελ για ντουζ) ενέχει 
χημικό κίνδυνο επειδή περιέχει 
μέχρι 46.8  
mg/kg μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλο- 
ισο-θειαζολίνη-3- 
oνη και 2-μεθυλο- 
ισο-θειαζολίνη-3-oνη, που είναι 
πάνω από το επιτρεπόμενο 
επίπεδο (15 mg/kg).  
Επιπλέον η σήμανση  
δεν πληροί τις απαιτήσεις.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με  
τον Κανονισμό (EC)  
No. 1223/2009 για τα καλλυντικά 
προϊόντα.  
 

Εθελοντικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά 
 

31 
A12/1498/13 

 
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

Προϊόν λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: Whiten skin  
Όνομα: Whiten active  
anti-sport day and night cream  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
Άγνωστος Κωδικός ιστοσελίδας  
ΟΟΣΑ: 53000000 – μορφιά/προσωπική 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
επειδή περιέχει  
υδράργυρο (1800 mg/kg).  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με 
τον Κανονισμό (EC) No. 
1223/2009 για τα αλλυντικά  
προϊόντα.  
 

Εθελοντικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά.  
 



φροντίδα/υγιεινή  
Περιγραφή: Κρέμα ημέρα και νύχτας 
κατά των κηλίδων.  
Κίτρινο/χρυσό κουτί που αναγράφει με 
λευκά γράμματα  
"Whiten skin" και δύο εικόνες γυναίκας 
πριν και μετά τη χρήση.  
Χώρα προέλευσης:ΤΑΪΛΑΝ∆Η  
 

34 
A12/1501/ 

13 
 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
Προϊόν λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: Yimei  
Όνομα: Whitening spot removing set - 
Skin Cera (Disoel Fleck  
White Milk) Τύπος/αριθμός  
μοντέλου: 
Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
Άγνωστος  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 
53000000 - ομορφιά/προσωπική  
φροντίδα/υγιεινή  
Περιγραφή: Λευκό κουτί με πράσινο 
πλαίσιο με εικόνα μιας  
γυναίκας. Στη συσκευασία  
εμπεριέχονται 2 προϊόντα, ένα πράσινο 
σωληνάριο και ένα  
πράσινο βάζο με την κρέμα.  
 
Χώρα προέλευσης: KINA  
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει  
χημικό κίνδυνο  
επειδή περιέχει  
υδράργυρο (1900  
mg/kg).  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με 
τον Κανονισμό (EC)  
No. 1223/2009 για τα καλλυντικά 
προϊόντα.  
 

Εθελοντικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά.  
 

35 
A12/1502/13 

 
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

Προϊόν λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: Qianli 
 Όνομα: Qianli cream  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
Άγνωστος  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 
53000000 - ομορφιά/προσωπική  
φροντίδα/υγιεινή  
Περιγραφή: κρέμα δέρματος  
συσκευασμένη σε χρυσαφί κουτί με 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
επειδή περιέχει  
υδράργυρο (2500 mg/kg).  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με 
τον Κανονισμό (EC)  
No. 1223/2009 για τα καλλυντικά 
προϊόντα 
 

Εθελοντικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά.  
 



κινέζικους χαρακτήρες.  
Χώρα προέλευσης: ΑΓΝΩΣΤΗ  
 

37 
A12/1504/13 

 
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

Προϊόν  
λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα:Facing you  
[μετάφραση από τα  
Αραβικά]  
Όνομα: Garlic whitening spot  
removing set  
Τύπος/αριθμός  μοντέλου: 
Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
Άγνωστος  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 
53000000 - ομορφιά/προσωπική  
φροντίδα/υγιεινή  
Περιγραφή: Πράσινο κουτί που περιέχει 
μικρό πράσινο βαζάκι  
και ένα λευκό και πράσινο σωληνάριο. 
Επί της συσκευασίας  
αναγράφει τη μάρκα και το όνομα του 
προϊόντος στα αραβικά. Επίσης  φέρει 
εικόνα ενός  
κοριτσιού με φερμουάρ  
στο πρόσωπο και  φωτογραφία 
σκόρδου.  
Χώρα προέλευσης: KINA  
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
επειδή περιέχει  
υδράργυρο (4000 mg/kg).  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με  
τον Κανονισμό (EC)  
No. 1223/2009 για  
τα καλλυντικά  
προϊόντα.  
 

Εθελοντικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά.  
 

39 
A12/1506/13 

 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Σετ προϊόντων μπάνιου  
Μάρκα: Street Looks  
Όνομα: Machismo Eau de Τoilette and 
Machismo Shower  
Gel/Gel Douche  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
8715658008767  
Αριθμός παρτίδας/Barcode 
8715658008767  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 
53000000 - ομορφιά/προσωπική  
φροντίδα/υγιεινή  
Περιγραφή: Σετ προϊόντων μπάνιου 

Χημικός  
Το προϊόν (τζελ για  
ντουζ) ενέχει χημικό  
κίνδυνο εξαιτίας της  
υπερβολικής συγκέντρωσης  
συντηρητικών. Οι μετρούμενες 
τιμές  
5-χλωρο-2-μεθυλο- θειαζολίνη-
(2H)-ονη  
(έως 33.70 mg/kg)  
είναι υψηλότερες  
από το επιτρεπόμενο  
όριο των 15 mg/kg.  

Εθελοντικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά.  
 



αποτελούμενο από 1  
μπουκάλι άρωμα (Eau de toilette, 85 
ml) και 1 σωληνάριο τζελ για  
ντουζ (50 ml).  
Χώρα προέλευσης: KINA  
 

Επιπλέον η επισήμανση δεν  
πληροί τις απαιτήσεις.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με  
τον Κανονισμό (EC)  
No. 1223/2009 για  
τα καλλυντικά προϊόντα.  
 

42 
A11/0076/13 

 
ΓΑΛΛΙΑ 

Βαφή μαλλιών  
Μάρκα: L'Oreal  
Όνομα: Inoa Ultra Blond  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
Παρτίδα: 052965894  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
3474630470309  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 
53000000 – ομορφιά προσωπική  
φροντίδα/υγιεινή  
Περιγραφή: Το προϊόν αποτελείται από 
κρέμα βαφής και οξειδωτικό.  
Χώρα προέλευσης: ΓΑΛΛΙΑ  
 

Χημικός  
Η χημική σύνθεση  
του προϊόντος θα  
μπορούσε να  
προκαλέσει θραύση  
στα μαλλιά και  
ερεθισμό του  
δέρματος.  
Έχουν αναφερθεί 94  
περιπτώσεις  
θραύσης μαλλιών  
και 30 περιπτώσεις  
διαφόρων  
δερματολογικών  
συνεπειών  
(ενοχλήσεις στο  
δέρμα ή ερεθισμοί  
του τριχωτού  
κεφαλής). 
 

Εθελοντικά  
μέτρα:  
Απαγόρευση της  
κυκλοφορίας του  
προϊόντος στην  
αγορά και άλλα  
συνοδευτικά  
μέτρα.  
Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά.  
Σύμφωνα με  
έγγραφη  
δήλωση του  
διανομέα στην  
Ελλάδα, το  
προϊόν έχει  
αποσυρθεί από  
την ελληνική  
αγορά. Τα  
προϊόντα  
προορίζονταν  
μόνο για  
επαγγελματική  
χρήση από  
κομμωτές και  
δεν ήταν  
διαθέσιμα στους  
καταναλωτές 
 

 

 

 



Report  44-2013 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

8 
A12/1516/13 

 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Σετ προϊόντων μπάνιου  
Μάρκα:Street Looks  
Όνομα: Sporty  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
8715658008774  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 
53000000 – ομορφιά/προσωπική  
φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Σετ ομορφιάς 
αποτελούμενο από φιάλη άρωμα (85 
ml) και ένα σωληνάριο  
τζελ για ντουζ (50 ml).  
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ 
 

Χημικός  
Το τζελ για ντουζ  
ενέχει χημικό κίνδυνο  
επειδή περιέχει μέχρι  
45.5 mg/kg μίγμα 5-χλωρο-2-
μεθυλο-ισοθιαζολ-3(2Η)-όνη  
και 2 μεθυλο-ισοθιαζόλ-3(2H)- 
όνη, που είναι πάνω  
από τα επιτρεπόμενα  
επίπεδα (15 mg/kg).  
Επιπλέον, η επισήμανση δεν 
πληροί τις απαιτήσεις.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με  
τον Κανονισμό για τα  
Καλλυντικά προϊόντα.  
 

Εθελοντικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά.  
 

11 
A12/1519/13 

 
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 

Σετ βαφής προσώπου  
Μάρκα: Άγνωστη  
Όνομα: Face Paint Set  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
Item No: X-92104  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
Lot 10/10/2012,  
Barcode 5050577921043  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 
53000000 – ομορφιά / ροσωπική  
φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Σετ βαφής ροσώπου:  
βαφές (4), κραγιόν (3), φουγγάρι (1), 
σε λεπτό πλαστικό δίσκο  
στήριξης σε μπλε χάρτινο κουτί με 
διαφανές παράθυρο  
έκθεσης και χρωματιστά γραφικά.  
ώρα προέλευσης: ΑΓΝΩΣΤΗ 
 

Χημικός  
Το προϊόν εμπεριέχει  
υπερβολική ποσότητα  
μολύβδου:  
Πορτοκαλί βαφή: 41 mg/kg  
Κίτρινη βαφή: 64 mg/kg  
Μπλε κραγιόν προσώπου: 39 
mg/kg  
Υπάρχει κίνδυνος  
απορρόφησης μολύβδου μέσω 
της επιδερμίδας καθώς και 
κίνδυνος  
κατάποσης.  
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με  
τον Κανονισμό για τα  
Καλλυντικά προϊόντα 
 

Εθελοντικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά 
 

 



Report  46-2013 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

33 
A12/1611/13 

 
ΚΡΟΑΤΙΑ 

Κραγιόν  
Μάρκα: BaoLiShi  
Όνομα: BaoLiShi ipstick  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 0210  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
6933836100139  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 
53000000 - ομορφιά /προσωπική  
φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: ∆ιαφανές σωληνάριο 
κραγιόν με ασημί ένδειξη Baolishi  
lipstick". Στο κάτω μέρος φέρει χάρτινο 
αυτοκόλλητο με την  
ένδειξη "Made in China", "Baolishi" και 
αριθμό 10. Το προϊόν είναι στα ράφια σε  
πολυσυσκευασία των 24 τμχ κραγιόν. Η 
συσκευασία είναι μαύρο χάρτινο κουτί 
με  
γυναικείο πρόσωπο και εικόνα κραγιόν 
σε αυτό. Φέρει υπωμένες τις ακόλουθες 
ενδείξεις: "Ultra color rich", 
"Renewable", "Vitamin  
E" και "The charm of a wonderful 
woman."  
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ  
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει  
χημικό κίνδυνο  
εξαιτίας της  
παρουσίας  
μολύβδου (0,53  
mg/kg).  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με  
τον Κανονισμό για  
τα Καλλυντικά  
προϊόντα.  
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απαγόρευση της  
κυκλοφορίας του  
προϊόντος στην  
αγορά και άλλα  
συνοδευτικά  
μέτρα.  
Καταστροφή του  
προϊόντος.  
 

35 
A12/1613/13 

 
ΚΡΟΑΤΙΑ 

Κραγιόν  
Μάρκα: Yabaolian Truth Love  
Όνομα: Lipstick professional make-up  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Y0011  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
6933836100184  
Κωδικός ιστοσελίδας  ΟΟΣΑ: 
53000000 - ομορφιά / Ποσωπική  
φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: ∆ιαφανές και ασημί 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
επειδή περιέχει  
μόλυβδο (1,56 mg/kg).  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με 
τον Κανονισμό Καλλυντικών  
Προϊόντων.  
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απαγόρευση της  
κυκλοφορίας του  
προϊόντος στην  
αγορά και άλλα  
συνοδευτικά μέτρα.  
Καταστροφή του  
προϊόντος.  
 



σωληνάριο κραγιόν με ασημί  
ένδειξη " Yabaolian fashion lipstick". Το 
προϊόν είναι στα ράφια σε 
πολυσυσκευασία των  
24 τμχ κραγιόν. Χώρα προέλευσης : 
ΚΙΝΑ 
 

 

Report 47-2013 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

8 
A12/1634/13 

 
ΚΡΟΑΤΙΑ 

Κραγιόν  
Μάρκα: Yabaolian-  truth love  
Όνομα: Lipstick - professional make up  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Y0007  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
6933836100184  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 
53000000 - ομορφιά / προσωπική  
φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή:Το  κραγιόν συσκευάζεται  
σε διαφανή και χρυσή πλαστική 
συσκευασία, ως πρώτη συσκευασία,  
η οποία φέρει την ένδειξη "Yabaolian  
lipstick". Το προϊόν στο σημείο πώλησης 
τοποθετείται σε χάρτινη συσκευασία  
πολλών τεμαχίων. Η  
χάρτινη συσκευασία είναι πορτοκαλί  
χρώματος και φέρει γυναικείο πρόσωπο 
και εικόνα κραγιόν. Οι  
ακόλουθες ενδείξεις είναι τυπωμένες 
στη χονδρική συσκευασία: "Yabaolian 
truth love", "Lipstick professional  
make-up", "The charm of a wonderful  
woman...".  
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ  
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο  
εξαιτίας της παρουσίας  
μολύβδου 2.04 mg/kg.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με 
τον Κανονισμό για τα καλλυντικά 
προϊόντα.  
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απαγόρευση της  
κυκλοφορίας του  
προϊόντος στην αγορά 
και άλλα συνοδευτικά  
μέτρα.  
Καταστροφή του  
προϊόντος.  
 



54 
A12/1756/13 

 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Κρέμα δέρματος  
Μάρκα: Pullach Hof  
Όνομα: Kartoffel – Erdäpfel Creme 
potato cream)  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
Παρτίδα No.: 3166, MDD 05/2015  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
Άγνωστος  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 
53000000 - ομορφιά / προσωπική  
φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Λευκό  πλαστικό βαζάκι με  
λευκό πλαστικό βιδωτό καπάκι, 250 ml, 
με στρογγυλή ετικέτα και σφραγίδα 
υγιεινής MDD 05/2015.  
Χώρα προέλευσης: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 

Μικροβιολογικός  
Το προϊόν ενέχει μικροβιολογικό  
κίνδυνο επειδή περιέχει αερόβια  
μεσόφιλη χλωρίδα (120 00cfu/g,  
ταυτοποίηση εντεροβακτηριδίων  
gergoviae) που μπορεί να  
προκαλέσουν μόλυνση.  
Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον 
Κανονισμό (EC) 1223/2009  
για τα καλλυντικά προϊόντα.  
 

Εθελοντικά μέτρα:  
Ανάκληση από τους 
τελικούς καταναλωτές 
 

 

Report 49-2013 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

26 
A12/1807/13 

 
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

Παιδική κρέμα με χαμομήλι  
Μάρκα: „ Домашний доктор‘‘ (Family  
doctor)  
Όνομα: ΑΓΝΩΣΤΟ  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: art No. 8520  
Αριθμός παρτίδας/Barcode 
4823015918520  
Κωδικός ιστοσελίδας  ΟΟΣΑ: 
53000000 - ομορφιά / προσωπική  
φροντίδα / υγιεινή Περιγραφή: Παιδική  
κρέμα με χαμομήλι σε πλαστικό 
σωληνάριο των 42 ml με την  
εμπορική επωνυμία "Домашний доктор"  
στα Ρώσικα.  
Χώρα προέλευσης: ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο  
επειδή περιέχει 0.0482% (m/m)  
από το συντηρητικό 1-Φαινοξυ-2-
ol (INCI όνομα Φαινοξυ-ισο- 
προπανόλη).  Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με  τον 
Κανονισμό (EC) Αρ. 1223/2009 
για τα καλλυντικά προϊόντα.  
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απαγόρευση της  
κυκλοφορίας του  
προϊόντος στην αγορά 
και άλλα συνοδευτικά  
μέτρα 
 



54 
A12/1835/13 

 
ΙΣΠΑΝΙΑ 

Υγρό σαπούνι για τα χέρια  
Μάρκα: Nickelodeon  
Όνομα: Dora the Explorer  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Ref. en003  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
5206642000100 Κωδικός ιστοσελίδας  
ΟΟΣΑ: 53000000 - Ομορφιά / 
Προσωπική φροντίδα / Υγιεινή  
Περιγραφή: Υγρό σαπούνι για τα χέρια  
σε πλαστικό μπουκάλι με δοσομετρητή, 
300 ml, διακοσμημένο με χαρακτήρα 
από τα καρτούνς "Dora the Explorer".  
Χώρα προέλευσης: ΑΓΝΩΣΤΗ 
 

Μικροβιολογικός  
Το προϊόν ενέχει μικροβιολογικό  
κίνδυνο επειδή είναι πολύ ψηλός 
ο πληθυσμός των μεσόφιλων  
αερόβιων μικροοργανισμών.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με 
τον Κανονισμό για τα Καλλυντικά  
προϊόντα.  
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά. Το 
προϊόν,  
σύμφωνα με έγγραφη  
δήλωση του εισαγωγέα 
στην Ευρώπη, δεν  
έχει διατεθεί στην 
Ελληνική αγορά. 
 

 

Report 50-2013 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

62 
A12/1898/13 

 
ΙΤΑΛΙΑ 

Κραγιόνια  
Μάρκα: Lebez  
Όνομα: Neon Jumbo Colours  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Cod. 5533  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  
8007509 055335  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 
86000000 - παιχνίδια  
Περιγραφή: Πακέτο από 4 χρωματιστά  
κραγιόνια (κίτρινο, πορτοκαλί, πράσινο 
και ροζ). Συσκευάζονται σε διαφανές 
φάκελο σελοφάν, με πράσινη ετικέτα.  
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ 
 

Χημικός  
Τα προϊόντα ενέχουν χημικό  
κίνδυνο καθώς περιέχουν δι (2- 
αιθυλεξυλ) φθαλικό  
εστέρα (DEHP) (μετρούμενη τιμή  
μέχρι 0.37% κατά βάρος).  
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 
REACH οι φθαλικές ενώσεις  
DEHP, DBP και BBP είναι 
απαγορευμένες σε όλα τα 
παιχνίδια και στα είδη παιδικής 
φροντίδας, ενώ οι φθαλικές  
ενώσεις DINP, DIDP και DNOP  
απαγορεύονται σε παιχνίδια ή 
είδη παιδικής φροντίδας που 
μπορούν τα παιδιά να τα βάλουν  
στο στόμα 
 

Υποχρεωτικά  
μέτρα: Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά.  
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ΓΑΛΛΙΑ 

Προϊόν  
λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: MAXI Light  
Όνομα: Crème éclaircissante et 
purifiante [κρέμα λεύκανσης και  
καθαρισμού], 325 ml  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: GPS  
P:07/11 D132869 'k'  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
Άγνωστος  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 
53000000 - ομορφιά / προσωπική  
φροντίδα / υγιεινή Περιγραφή: 
Κρέμα λεύκανσης και καθαρισμού σε 
καφέ πλαστικό βάζο με βιδωτό καπάκι.  
Χώρα προέλευσης: ΑΚΤΗ  
ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο  
καθώς περιέχει προπιονική  
κλοβεταζόλη, η οποία ανήκει 
στην κατηγορία των 
γλυκοκορτικοειδών.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με 
την Οδηγία Καλλυντικών.  
 

Εθελοντικά μέτρα:  
Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά. 
Υποχρεωτικά  
μέτρα:  
∆ιάφορα 
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ΗΝΩΜΕΝΟ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟ  

 

Σπρέι  
μαυρίσματος  
Μάρκα: ST TROPEZ  
Όνομα:  Instant Tan Wash Off Face & 
Body Spray  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
ITLS100 Light / Med. ITDS100   

Med / Dark  

Αριθμός παρτίδας/Barcode: 

5060022307469 / 5060066307483  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 
53000000 - ομορφιά / προσωπική  
φροντίδα / υγιεινή Περιγραφή: 100 ml  
σπρέι μαυρίσματος για το πρόσωπο και 
το σώμα.  
Χώρα προέλευσης: ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
 
 

Κίνδυνος για την υγεία  
Ο συνδυασμός του  
μικρού μεγέθους των 
περιεχόμενων σωματιδίων και της 
σιλικόνης παρέχουν τη 
δυνατότητα για μια δυσμενή  
επίδραση στο αναπνευστικό. Αν  
χρησιμοποιείται σε κλειστούς 
χώρους χωρίς καλό εξαερισμό, 
υπάρχει το ενδεχόμενο για  
ορισμένους χρήστες να 
εμφανίσουν αναπνευστική  
δυσχέρεια. Έχουν αναφερθεί 5  
περιστατικά.  
 

Εθελοντικά μέτρα:  
Ανάκληση από τους 
τελικούς καταναλωτές 
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ΓΑΛΛΙΑ 

Προϊόν λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: Mililo  
Όνομα: Natural Skin Fade Cream  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
Lot no.: 1006  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 
53000000 – ομορφιά / προσωπική  
φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Μαλακό μεταλλικό 
σωληνάριο με βιδωτό πώμα.  
Χώρα προέλευσης:  ΑΓΝΩΣΤΗ 
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο  
επειδή περιέχει το συστατικό  
υδροκινόνη, η χρήση της οποίας  
απαγορεύεται στα καλλυντικά  
προϊόντα και στα προϊόντα  
προσωπικής υγιεινής. Το προϊόν 
δεν συμμορφώνεται με τον 
Κανονισμό για τα Καλλυντικά  
προϊόντα.  
 

Εθελοντικά μέτρα:  
Ανάκληση από τους 
τελικούς καταναλωτές.  
Υποχρεωτικά μέτρα:  
∆ιάφορα. Καταστροφή 
του προϊόντος.  
 

 


