
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

RAPEX REPORTS  02-04-05-07-08-09-11-12-13-15-16-19(εβδομάδα)/2014 

Report  02-2014 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν 
ληφθεί από την 

Κοινοποιούσα χώρα 

51 
A12/0052/14 

 

ΓΑΛΛΙΑ Τζελ βερνίκι νυχιών  
Μάρκα: En Vogue  Όνομα: Lac It!  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Tangerine  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: ΑΓΝΩΣΤΟΣ  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 -  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή:Το τζελ βερνίκι νυχιών είναι σε  
μαύρο χρώμα και διατίθεται σε γυάλινο μπουκάλι 
με πινέλο. Το προϊόν συσκευάζεται σε  
μαύρο χάρτινο κουτί.  
Χώρα προέλευσης: ΚΑΝΑ∆ΑΣ 

 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο  
εξαιτίας της παρουσίας 
χρωστικής (CI 77091) καθώς και 
των ουσιών αντιμόνιο, o- 
ξυλόλιο, m-ξυλόλιο και p-
ξυλόλιο. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον 
Κανονισμό για τα Καλλυντικά  
προϊόντα 
 

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

 

52 
A12/0053/14 

 

ΓΑΛΛΙΑ Ρητίνη περιποίησης νυχιών  
Μάρκα: En Vogue  
Όνομα: Soft pink modelling resin  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Light pink colour ('soft 
pink')  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: ΑΓΝΩΣΤΟΣ  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 -  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή:Η ρητίνη περιποίησης νυχιών  
πωλείται σε στρογγυλό μαύρο γυάλινο βάζο,  
δίχως εξωτερική συσκευασία.  
Χώρα προέλευσης: ΚΑΝΑ∆ΑΣ 
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο  
επειδή περιέχει αντιμόνιο (102  
mg/kg). Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον 
Kανονισμό για τα Καλλυντικά  
προϊόντα 
 

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

65 
A12/0067/14 

 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ Σετ μακιγιάζ  
Μάρκα: KTN - Boulevard de Beauté  
Όνομα: Denim colour compact  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Item-No.: 250246_JS  

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο  
επειδή περιέχει Χρώμιο VI που  
υπερβαίνει το μέγιστο  

Υποχρεωτικά  
μέτρα:  
Απαγόρευση της  
κυκλοφορίας του  



Αριθμός παρτίδας/Barcode: Batch-No.: 
WY120444,  EAN: 4 260 224 494504  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 -  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Κουτί με τυπωμένο σχέδιο τζιν  
που περιέχει σκιές ματιών (35g), στερεό  
lip gloss (14g), πούδρα (12g) και ρουζ για τα  
μάγουλα (12g).  
Χώρα προέλευσης: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 

επιτρεπόμενο όριο: χρώμα για 
μάγουλα – μίγμα: 13.7 mg/kg, 
χρώμα για μάγουλα – κόκκινο- 
ροζ: 33.2 mg/kg, χρώμα για 
μάγουλα – 1. καφέ: 7.79 
mg/kg, χρώμα για μάγουλα - 2. 
καφέ:  
17.1 mg/kg. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον 
Κανονισμό για τα Καλλυντικά  
προϊόντα.  
 

προϊόντος στην αγορά 
και άλλα συνοδευτικά  
μέτρα. Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.  
 

66  
A12/0068/ 
14  

 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ Σετ μακιγιάζ  
Μάρκα: KTN - Boulevard de Beauté  
Όνομα: Denim Colour Compact  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Batch-No.: 
WY120443, Item-No.:  240005000_JS  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: EAN: 4 260 224  
494443  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 -  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Κουτί με τυπωμένο σχέδιο τζιν  
που περιέχει σκιές ματιών (10,8g), ρουζ  
για μάγουλα (3,4g) και  πούδρα (10g).  
Χώρα προέλευσης: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο  
επειδή περιέχει Χρώμιο VI στο 
ρουζ  για τα μάγουλα  
(12,5 mg/kg). Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον 
Kανονισμό για τα Καλλυντικά  
προϊόντα.  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Report  04-2014 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν 
ληφθεί από την 

Κοινοποιούσα χώρα 

3 
A12/0123/14 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Σετ αρώματος και τζελ για ντουζ  
Μάρκα: Streets Looks  
Όνομα: Pink Dragon for Woman  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Pink Dragon for 
Woman  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: EAN  
66556001511000000300  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 –  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Το σετ αποτελείται από ένα  
μπουκάλι αρώματος (85 ml) και ένα σωληνάριο 
τζελ μπάνιου (50 ml).  
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ 

 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο  
εξαιτίας της ύπαρξης 
υπερβολικών επιπέδων 5-
χλωρο-2-μεθυλο-ισοθιαζολ- 
3(2H)-όνης και 2-μεθυλο-
ισοθειαζολ-3(2H)-όνης στο τζελ  
μπάνιου (4 mg/100g).  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται 
με τον Κανονισμό (EC) No 
1223/2009 για τα Καλλυντικά 
προϊόντα αφού υπερβαίνει το  
μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο 
0.0015% 
 

Εθελοντικά μέτρα:  
Ανάκληση από  
τους τελικούς 
καταναλωτές.  

 

43 
A12/0165/14 

 

ΚΡΟΑΤΙΑ Τζελ μπάνιου  
Μάρκα: Anovia  
Όνομα: Lemon Burst Refreshing moisturising 
shower gel  
Τύπος/αρθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός  παρτίδας/Barcode: Lot: 13353 / EAN:  
5037378005110  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 –  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Τζελ μπάνιου σε διαφανές  
πλαστικό σωληνάριο με τυπωμένη μια  
φωτογραφία φέτας λεμονιού. Στο μπροστινό 
μέρος  αναγράφει: "Anovia", "Naturally 97%  
derived", "Lemon burst wow refreshing  
moisturizing shower gel".  
Χώρα προέλευσης: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
 

Μικροβιολογικός  
Το προϊόν περιέχει μεγάλη 
ποσότητα αερόβιων μεσόφιλων  
βακτηρίων (CFU/g 50000), που 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
μόλυνση κατά τη χρήση του  
προϊόντος. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με την Οδηγία  
Καλλυντικών.  
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απαγόρευση της  
κυκλοφορίας του  
προϊόντος στην αγορά 
και άλλα συνοδευτικά  
μέτρα. Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά.  
 



50 
A12/0172/14 

 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ  

 

Προϊόν περιποίησης νυχιών  
Μάρκα: LENZ  
Όνομα: LENZ 3000 SERIES Liquid, HIGH  
PERFORMANCE  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:DO216-A117 (στον  
περιέκτη)  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 –  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή:Λευκό πλαστικό δοχείο με βιδωτό 
καπάκι. Στην ετικέτα αναγράφει: «Professional 
Liquid, 1 gallone, New Low Odor. Ingredients:  
Acrylic Ester Monomers, Dimethyl-p-toluidene, 
MEHQ».  
Χώρα προέλευσης: ΑΓΝΩΣΤH 
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο  
καθώς περιέχει 90.2% 
μετακρυλικό μεθύλιο (MMA).  
Κατά την αξιολόγηση στην 
επιτροπή εκτίμησης κινδύνου  
για την υγεία της 22ης 
∆εκεμβρίου 2011 το 
\Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο  
Αξιολόγησης Κινδύνων (BfR)  
θεώρησε ότι το μετακρυλικό 
μεθύλιο σε συγκεντρώσεις  
80-90% σε προϊόντα  
περιποίησης νυχιών είναι 
επιβλαβές για την υγεία λόγω 
της υψηλής ερεθιστικότητας, 
που μπορεί να προκαλέσει  
βλάβη στα νύχια.  
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Report  05-2014 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου 
Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 
χώρα 

4 
A12/0179/14 

 

Γαλλία 
Ζελέ νυχιών Μάρκα: Onglemod  
Όνομα: Celest Plus - Matrex 3 Supreme  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Item no.:   
2032-15, Lot: 2032130502  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστο  
Κωδικός Ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 - 
Ομορφιά / Προσωπική φροντίδα /  
Υγιεινή  
Περιγραφή: Ροζ ημιδιαφανές ζελέ σε  
μπλε πλαστικό μπουκάλι (15 ml).  
Χώρα προέλευσης: Γερμανία  

 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο  
επειδή περιέχει αντιμόνιο (18 
mg/kg), τιμή πάνω  
από τα επιτρεπτά επίπεδα.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με  
τον Κανονισμό περί Καλλυντικών  
Προϊόντων.  

 

Εθελοντικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά  
 

 

12 
A12/0189/14 

 
Γαλλία 

Προϊόν θεραπείας μαλλιών  
Μάρκα: Hair Go Straight  
Όνομα: COCO Nouvelle Formule  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Batch n°:  
H1319C, 1000 ml  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  
7 29440 30800 1  
Κωδικός  Ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 
- Ομορφιά / Προσωπική φροντίδα / 
Yγιεινή  
Περιγραφή: Φιάλη ενός λίτρου που  
περιέχει υγρό ροζ – μπεζ χρώματος,  
συσκευασμένη σε μια διαφανή πλαστική  
σακούλα.  
Χώρα προέλευσης: Η.Π.Α.  
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
λόγω του ότι περιέχει 0,3%  
φορμαλδεΰδη, τιμή πάνω από το  
επιτρεπτό επίπεδο 0,2%. Το προϊόν 
δεν συμμορφώνεται με  
τον Κανονισμό περί Καλλυντικών  
Προϊόντων.  
 

Εθελοντικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά. Ανάκληση του  
προϊόντος από τους 
τελικούς καταναλωτές  
Καταστροφή του  
προϊόντος  
 



15 
A12/0193/14 

 

Γαλλία 
Προϊόν λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα : Angel Cosmetics  
Όνομα: Caro Light  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
Παραγωγής 07/2011  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
9501101371743  
Κωδικός Ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 - 
Ομορφιά / Προσωπική φροντίδα /  
Υγιεινή  
Περιγραφή: Πορτοκαλί και άσπρο  
σωληνάριο με πορτοκαλί καπάκι, 30  
ml, που περιέχει μια λοσιόν λεύκανσης 
με καροτέλαιο σε συμπυκνωμένη  
φόρμουλα.  
Χώρα προέλευσης: Λαϊκή ∆ημοκρατία 
του  Κονγκό  

 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο  
επειδή περιέχει υδροκινόνη 
(ποσοστό που δηλώνεται στην  
ετικέτα: έως 2% κατά βάρος).  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με  
τον Κανονισμό περί Καλλυντικών  
Προϊόντων.  

 

Εθελοντικά μέτρα:  
Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά  
 

 

16 
A12/0194/14 

 

Γαλλία 
Προϊόν λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: Angel Cosmetics  
Όνομα: Caro Light Τύπος/αριθμός 
μοντέλου:  Παραγωγής 03/2010  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
9501101371033  
Κωδικός Ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 - 
Ομορφιά / Προσωπική φροντίδα / 
Υγιεινή  
Περιγραφή: Πορτοκαλί και άσπρο  
σωληνάριο με πορτοκαλί καπάκι, 30  
ml, που περιέχει μια κρέμα λεύκανσης με 
καροτέλαιο για εντατική εφαρμογή.  
Χώρα προέλευσης: Λαϊκή ∆ημοκρατία 
του Κονγκό  

 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο  
επειδή περιέχει υδροκινόνη 
(ποσοστό  που δηλώνεται στην  
ετικέτα: έως 2% κατά βάρος).  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με  
τον Κανονισμό περί Καλλυντικών  
Προϊόντων.  

 

Εθελοντικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά  
 

 

 



Report  07-2014 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου 
Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 
χώρα 

52 
A12/0299/14 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Υγρό για μανικιούρ  
Μάρκα: Keystone  
Όνομα: J 2000 (CO) acrylic liquid 
(καρπούζι)  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Watermelon  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
1001226COW (Part Number) LIQ-
002001 (αριθμός παρτίδας)  
Κωδικό ιστοσελίδας  ΟΟΣΑ:53000000 –  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα /Yγιεινή  
Περιγραφή: Υγρό σχεδιασμού για 
τεχνητά  νύχια, μέρος ενός συστήματος  
αυτοσκληρυντικού διπλού συστατικού,  
όπου το υγρό αναμιγνύεται με σκόνη.  
Περιέκτης: 5 lt λευκό πλαστικό δοχείο.  
Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ 

 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο  
εξαιτίας της υψηλής ποσότητας  
μετακρυλικού μεθυλίου (96%), το  
οποίο μπορεί να είναι πολύ 
αλλεργιογόνο και ερεθιστικό με  
συνέπεια βλάβες στα νύχια και/ή 
στα χέρια που μπορεί να 
διαρκέσουν για χρόνια. Επιπλέον το 
προϊόν δεν φέρει την  
κατάλληλη επισήμανση.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με  
τον Κανονισμό για τα Καλλυντικά 
προϊόντα 

 

Εθελοντικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Report  09-2014 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου 
Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 
χώρα 

14 
A12/0356/14 

 
ΙTAΛIA 

Κρέμα βαφής μαλλιών  
Μάρκα: Renée Blanche  
Όνομα: Renée Color  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Nuovo 10N  
- biondo extra chiarissimo (New 10N -  
extra φωτεινό ξανθό)  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
8006569524805  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 - 
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Description: Το προϊόν περιλαμβάνει 
κρέμα βαφής μαλλιών, σαμπουάν, 
γάντια και οδηγίες για το χρήστη. 
∆ιατίθεται σε κόκκινο/μωβ συσκευασία. 
Στην πίσω πλευρά υπάρχει σύντομη 
περιγραφή της αποτελεσματικότητας  
του προϊόντος και στα πλάγια εριγραφή 
των περιεχομένων και οδηγίες χρήσης.  

Χώρα προέλευσης:  
ΙΤΑΛΙΑ 
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο  
επειδή περιέχει Πολυκυκλικούς  
Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες  
(PAHs)  
περιλαμβανομένου και του 
βενζο(a)πυρενίου  
(μετρούμενες τιμές: 
βενζο(a)πυρένιο: 4.9 μg/kg, 
πυρένιο: 8.6 μg/kg και 
βενζο(ghi)πυρένιο: 10.4 μg/kg).  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με  
τον Κανονισμό Καλλυντικών  
Προϊόντων.  

 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά 
 

 



15 
A12/0357/14 

 
ΙΤΑΛΙΑ 

Τζελ βαφής μαλλιών  
Μάρκα: Renée Blanche  
Όνομα: Refling 
Tύπος/αριθμός  μοντέλου: Ammonia- 
free 7N biondo (ξανθό)  
Αριθμός  
παρτίδας/Barcode:8006569001610  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ:53000000 -  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή:Το προϊόν εμπεριέχεται σε  
διαφανές πλαστικό μπουκάλι, με 
μέγεθος:  
16×8.5×4.5 cm. Στο μπροστινό μέρος 
είναι τυπωμένα η κατηγορία, το όνομα, 
η μάρκα και ο τύπος/αριθμός μοντέλου 
του τελικού χρώματος. Στην πίσω 
πλευρά υπάρχει σύντομη περιγραφή της 
αποτελεσματικότητας του προϊόντος και 
στα πλάγια περιγραφή των 
περιεχομένων και οδηγίες χρήσης. Χώρα 
προέλευσης: ΙΤΑΛΙΑ 
 
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο  
επειδή περιέχει Πολυκυκλικούς  
Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες  
(PAHs) περιλαμβανομένου  
πυρενίου (8.5μg/kg) και  
βενζο(ghi)πυρενίου (2.4 μg/k).  
Το προϊόν μπορεί να είναι 
ερεθιστικό στα μάτια και στο δέρμα 

 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά 
 

16 
A12/0358/14 

 
ΙΤΑΛΙΑ 

Σαμπουάν βαφής μαλλιών  
Μάρκα: Renée Blanche  
Όνομα: Refling Τύπος/αριθμός 
μοντέλου:  Castano violino (μωβ-καφέ)  
Ammonia-free  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
8006569000798  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ:53000000 -  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / γιεινή  
Περιγραφή: Το προϊόν περιέχεται σε 
διαφανές πλαστικό μπουκάλι, με  
μέγεθος: 16×8.5×4.5 cm. Στο προστινό  
μέρος είναι τυπωμένα η κατηγορία, το 
όνομα, η μάρκα και ο τύπος/αριθμός  
μοντέλου του τελικού χρώματος. Στο 
πλάι υπάρχει περιγραφή του 
περιεχομένου και οδηγίες χρήσης.  
Χώρα προέλευσης: ΙΤΑΛΙΑ 
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο  
επειδή περιέχει Πολυκυκλικούς  
Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες  
(PAHs) περιλαμβανομένων  
των: βενζο[a]πυρένιο 14.7 μg/kg, 
πυρένιο 10.5 μg/kg, 
βενζο(ghi)πυρένιο 5.7 μg/kg, 
βενζο[b] φλουορανθένιο 12.7  
μg/kg, βενζο[k] φλουορανθένιο 2.2  
μg/kg και χρυσένιο 10.5 μg/kg  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με  
τον Κανονισμό Καλλυντικών  
Προϊόντων.  

 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά 
 



17 
A12/0359/14 

 
ΙΤΑΛΙΑ 

Τζελ βαφής μαλλιών  
Μάρκα: Renée Blanche  
Όνομα: Refling Τύπος/αριθμός 
μοντέλου: Plum (colour) Ammonia-free  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
8006569001597  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 -  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / Υγιεινή  
Περιγραφή: Το προϊόν περιέχεται σε 
διαφανές πλαστικό μπουκάλι, με 
μέγεθος: 16×8.5×4.5 cm. Στο προστινό  
μέρος είναι τυπωμένα η κατηγορία, το 
όνομα, η μάρκα και ο τύπος/αριθμός  
μοντέλου του τελικού χρώματος. Στο 
πλάι υπάρχει περιγραφή του 
περιεχομένου και οδηγίες χρήσης.  
Χώρα προέλευσης: ΙΤΑΛΙΑ 
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο  
επειδή περιέχει Πολυκυκλικούς  
Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες  
(PAHs): φλουορανθένιο: 6.6  
μg/kg, χρυσένιο: 6.5 μg/kg και  
πυρένιο: 87 μg/kg, 
βενζο(ghi)πυρένιο: 1.8 μg/kg.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με  
τον Κανονισμό\Καλλυντικών  
Προϊόντων.  
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά 
 

29 
A12/0371/14 

 
ΙΤΑΛΙΑ 

Τζελ βαφής μαλλιών  
Μάρκα: Renée Blanche  
Όνομα: Refling  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 1NB nero  
blu (μπλε μαύρο)  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
8006569000804  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ:53000000 –  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Μωβ συσκευασία, 
διαστάσεων 16×8.5×4.5 cm.  
Μπροστά αναγράφει την κατηγορία, το 
όνομα, το εμπορικό σήμα του προϊόντος 
τον τύπο/αριθμό μοντέλου  
που αντιστοιχεί στο χρώμα που  
επιτυγχάνεται. Στα πλάγια φέρει  
πληροφορίες σχετικά με την περιγραφή 
του  
περιεχομένου και οδηγίες χρήσης.  
Χώρα προέλευσης: ΙΤΑΛΙΑ 
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο  
επειδή περιέχει Πολυκυκλικούς  
Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες  
(PAH), περιλαμβανομένων των 
βενζο(a)πυρενίου (1.9 μg/kg),  
πυρενίου (7.5μg/kg) και  
βενζο(ghi)πυρενίου (14.1 μg/kg).  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με  
τον Κανονισμό Καλλυντικών  
προϊόντων.  
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά 
 



30 
A12/0372/14 

 
ΙΤΑΛΙΑ 

Κρέμα βαφής μαλλιών  
Μάρκα: Renée Blanche  
Όνομα: Renée Color  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Nuovo 4N  
Castano  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
8006569824080 Κωδικός ιστοσελίδας  
ΟΟΣΑ: 53000000 - ομορφιά / 
προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Κόκκινη συσκευασία,  
Διαστάσεων 16×8.5×4.5 cm.  
Μπροστά αναγράφει την κατηγορία, το 
όνομα, το εμπορικό σήμα του προϊόντος 
τον τύπο/αριθμό μοντέλου  
που αντιστοιχεί στο χρώμα που  
επιτυγχάνεται. Στα πλάγια φέρε 
πληροφορίες σχετικά με την περιγραφή 
του περιεχομένου και οδηγίες χρήσης.  
Χώρα προέλευσης: ΙΤΑΛΙΑ 
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο  
επειδή περιέχει Πολυκυκλικούς  
Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες  
(PAH) περιλαμβανομένου 
βενζο(a)πυρενίου (3.6 μg/kg),  
πυρενίου (1.9 μg/kg) και  
βενζο(ghi)πυρενίου (10.6 μg/kg).  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με  
τον Κανονισμό Καλλυντικών  
Προϊόντων.  
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά.  
 

31 
A12/0373/14 

 
ΙΤΑΛΙΑ 

Κρέμα βαφής μαλλιών  
Μάρκα: Renée Blanche  
Όνομα: Renée Color  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Nuovo 7.66  
- biondo rosso veneziano  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
8006569975058  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ:53000000 -  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα /υγιεινή  
Περιγραφή: Κόκκινη συσκευασία  
μεγέθους: 16×8.5×4.5 cm.  
Μπροστά αναγράφει την κατηγορία, το 
όνομα, το εμπορικό σήμα του προϊόντος 
τον τύπο/αριθμό μοντέλου  
που αντιστοιχεί στο χρώμα που  
επιτυγχάνεται. Στα πλάγια φέρει 
πληροφορίες σχετικά με την περιγραφή 
του περιεχομένου και οδηγίες χρήσης.  

Χώρα προέλευσης: ΙΤΑΛΙΑ 
 
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο  
επειδή περιέχει Πολυκυκλικούς  
Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες  
(PAH)  περιλαμβανομένου  
του πυρενίου (μετρούμενη τιμή  
10.1 μg/kg). Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με την Εθνική  
νομοθεσία.  
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά.  
 



Report  11-2014 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου 
Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 
χώρα 

16 
A12/0418/14 

 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Υγρό περιποίησης νυχιών  
Μάρκα: XO  
Όνομα: Acrylic Liquid Purple  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Lot-Number: 
LIQ-002305, MFG Date: 0413  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
5060219230884  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ:53000000 -  
Ομορφιά / Προσωπική φροντίδα / 
Υγιεινή  
Περιγραφή: Υγρό περιποίησης νυχιών  
γαλάζιου χρώματος.  
Χώρα προέλευσης: Ηνωμένες Πολιτείες  
 

Χημικός  
Το προϊόν αποτελείται από 
μεθακρυλικό μεθύλιο (100%), το  
οποίο είναι αλλεργιογόνο και  
μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες σε 
νύχια και/ή χέρια, οι οποίες μπορεί 
να διαρκέσουν για χρόνια. Κατά την 
αξιολόγηση, στην επιτροπή  
εκτίμησης κινδύνου για την υγεία 
της 22ης  ∆εκεμβρίου 2011 το  
Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο  
Αξιολόγησης Κινδύνων (BfR)  
θεώρησε ότι το μεθακρυλικό 
μεθύλιο σε συγκεντρώσεις  
80-90% σε προϊόντα περιποίησης 
νυχιών είναι επιβλαβές για  
την υγεία λόγω της υψηλής  
ερεθιστικότητάς του, η οποία 
μπορεί να προκαλέσει βλάβη  
στα νύχια. Έχει ταξινομηθεί ως  
επικίνδυνο για την υγεία, κατά την  
έννοια του άρθρου 3 του 
Κανονισμού για τα Καλλυντικά  
Προϊόντα 1223/2009.  

 

Εθελοντικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά 
 



17 
A12/0419/14 

 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Υγρό περιποίησης νυχιών  
Μάρκα: NaiLexus  
Όνομα: Liquid Monomer  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 32 fl. oz.  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Charge Nr. 
3F-0603-A-120  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ:53000000 -  
Ομορφιά / Προσωπική φροντίδα / 
Υγιεινή  
Περιγραφή: ∆ιαυγές, ελαφρά βιολετί  
χρώματος υγρό περιποίησης νυχιών σε  
λευκό βαζάκι HDPE [πολυαιθυλένιο 
υψηλής πυκνότητας].  
Χώρα προέλευσης: Ηνωμένες Πολιτείες  
 

Χημικός  
Το προϊόν αποτελείται από 
μεθακρυλικό μεθύλιο (98,5%), το  
οποίο είναι αλλεργιογόνο και  
μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες σε 
νύχια και/ή χέρια, οι οποίες  
μπορεί να διαρκέσουν για χρόνια.  
Κατά την αξιολόγηση, στην 
επιτροπή εκτίμησης κινδύνου  
για την υγεία της 22ης ∆εκεμβρίου 
2011 το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο  
Αξιολόγησης Κινδύνων (BfR)  
θεώρησε ότι το μεθακρυλικό 
μεθύλιο σε συγκεντρώσεις  
80-90% σε προϊόντα περιποίησης 
νυχιών είναι επιβλαβές για  
την υγεία λόγω της υψηλής  
ερεθιστικότητάς του, η οποία 
μπορεί να προκαλέσει βλάβη  
στα νύχια. Έχει ταξινομηθεί ως  
επικίνδυνο για την υγεία, κατά την  
έννοια του άρθρου 3 του 
Κανονισμού για τα Καλλυντικά  
Προϊόντα 1223/2009.  
 

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

18 
A12/0420/14 

 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Υγρό περιποίησης νυχιών  
Μάρκα: NaiLexus  
Όνομα: Liquid Monomer  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 3F-0925-A- 
130  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  
Άγνωστο Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 
53000000 -  
Ομορφιά / Προσωπική φροντίδα / 
Υγιεινή  
Περιγραφή: Υγρό περιποίησης τεχνιτών  
νυχιών, για την σκλήρυνση των νυχιών,  
αποτελούμενο από δύο μέρη: υγρό και 
σκόνη, που αναμιγνύονται. Συσκευασία: 
32 fl oz λευκό πλαστικό πακέτο  
μίας δόσης.  
Χώρα προέλευσης: Ηνωμένες Πολιτείες  
   

Χημικός  
Το προϊόν αποτελείται από 
μεθακρυλικό μεθύλιο (96%), το  
οποίο είναι αλλεργιογόνο και 
μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες σε 
νύχια και/ή χέρια, οι οποίες μπορεί 
να διαρκέσουν για χρόνια. Κατά την 
αξιολόγηση, στην επιτροπή  
εκτίμησης κινδύνου για την υγεία 
της 22ης ∆εκεμβρίου 2011 το  
Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο  
Αξιολόγησης Κινδύνων (BfR)  
θεώρησε ότι το μεθακρυλικό 
μεθύλιο σε συγκεντρώσεις  
80-90% σε προϊόντα περιποίησης 
νυχιών είναι επιβλαβές για την 
υγεία λόγω της υψηλής 
ερεθιστικότητάς του, η οποία 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Άλλα  
 



 μπορεί να προκαλέσει βλάβη  
στα νύχια. Έχει ταξινομηθεί ως  
επικίνδυνο για την υγεία, κατά την  
έννοια του άρθρου 3 του 
Κανονισμού για τα Καλλυντικά  
Προϊόντα 1223/2009.  
 

 

Report  12-2014 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου 
Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 
χώρα 

23 
A12/0457/14 

 
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 

Ενισχυτικό βλεφαρίδων  
Μάρκα: FEG  
Όνομα: Eyelash enhancer  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:Batch No 
20131109  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ:53000000 -  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα /υγιεινή  
Περιγραφή: Ενισχυτικό βλεφαρίδων  
(σε δοχείο 3 ml) σε χάρτινο κουτί με  
οδηγίες εσωτερικά.  
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ 
 

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει χλωριούχο  
βενζαλκόνιο σε συγκέντρωση που  
υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο  
(τιμή σύμφωνα με τη δήλωση επί 
του προϊόντος: 10%.) Το 
χλωριούχο ενζαλκόνιο είναι  
ερεθιστικό στο δέρμα και στα μάτια 
σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 
0.1%  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με  
τον Κανονισμό (EC) No 1223/2009 
για τα Καλλυντικά προϊόντα.  

 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Η εισαγωγή  
απορρίφθηκε στα 
σύνορα.  
 



35 
A12/0469/14 

 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Βαφή μαλλιών  
Μάρκα: Henna  
Όνομα: 100% Prírodní barva Henna  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Kaštan  
(maroon) ημερ. παραγ.: 03.10.2012 /  
ημερ. λήξης: 03.10.2014  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:8 594008 
780054  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000   
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Φυσική βαφή μαλλιών σε 
σκόνη (33g), χρώμα καφέ (maroon),  
συσκευασμένη σε κόκκινο-πράσινο  
χάρτινο κουτί.  
Χώρα προέλευσης: ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΤΣΕΧΙΑΣ 
 

Μικροβιολογικός  
Τα προϊόντα ενέχουν 
μικροβιολογικό κίνδυνο εξαιτίας της  
υπερβολικής παρουσίας μεσόφιλων 
αερόβιων μικροοργανισμών. Τα 
προϊόντα δεν συμμορφώνονται με 
τον Κανονισμό Καλλυντικών 
προϊόντων.  
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά.  
 

38 
A12/0472/14 

 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Βαφή μαλλιών  
Μάρκα: Henna  
Όνομα: 100% Prírodní barva Henna  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Tizian (titian), 
ημερ. παραγ.: 18.03.2013 / ημερ.  
λήξης: 18.03.2015  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:8 594008 
780153  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ:53000000 -  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Φυσική βαφή μαλλιών σε 
σκόνη (33g), χρώμα – titia(κόκκινο-
χρυσό),  
συσκευασμένο σε κόκκινο-πράσινο κουτί  
από χαρτόνι.  
Χώρα προέλευσης: ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ  
ΤΣΕΧΙΑΣ 
 

Μικροβιολογικός  
Τα προϊόντα ενέχουν 
μικροβιολογικό κίνδυνο εξαιτίας της  
υπερβολικής παρουσίας μεσόφιλων 
αερόβιων μικροοργανισμών. Τα 
προϊόντα δεν συμμορφώνονται με 
τον Κανονισμό Καλλυντικών  
προϊόντων.  
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά.  
 



39 
A12/0473/14 

 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Βαφή μαλλιών  
Μάρκα: Henna  
Όνομα: Prírodní barva na vlasy (natural  
powder hair dye)  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Μαόνι 
(mahogany), ημερ. παραγ.: 03.12.2012 
/ ημερ. λήξης: 03.12.2014  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:8 594008 
780078  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ:53000000 -  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Φυσική βαφή μαλλιών σε 
σκόνη (33g) χρώμα - μαόνι, 
συσκευασμένη σε κόκκινο – γκρι κουτί  
από χαρτόνι.  
Χώρα προέλευσης: ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ  
ΤΣΕΧΙΑΣ 
 

Μικροβιολογικός  
Τα προϊόντα ενέχουν 
μικροβιολογικό κίνδυνο εξαιτίας της  
υπερβολικής παρουσίας μεσόφιλων 
αερόβιων  
ικροοργανισμών. Τα προϊόντα δεν  
συμμορφώνονται με τον Κανονισμό 
Καλλυντικών  
προϊόντων.  
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά.  
 

40 
A12/0474/14 

 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ Βαφή μαλλιών  
Μάρκα: Khadí  
Όνομα: Herbal Hair Colour - Black  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Black Αριθμός 
παρτίδας/Barcode: 8906020510517  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 - 
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Φυτική βαφή μαλλιών, 
μαύρου χρώματος, συσκευασμένη σε  
μαύρο-γκρι χάρτινο κουτί.  
Χώρα προέλευσης: ΙΝ∆ΙΑ 
 

Μικροβιολογικός  
Τα προϊόντα ενέχουν 
μικροβιολογικό κίνδυνο εξαιτίας της  
υπερβολικής παρουσίας μεσόφιλων 
αερόβιων  
μικροοργανισμών. Τα προϊόντα δεν 
συμμορφώνονται με τον Κανονισμό 
Καλλυντικών  
προϊόντων.  
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά.  
 



41 
A12/0475/14 

 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ Βαφή μαλλιών  
Μάρκα:: Khadí  
Όνομα: Herbal Hair Colour - Light 
Brown Τύπος/αριθμός  
μοντέλου: Light brown  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
8906020510524  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ:53000000 -  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Φυτική βαφή μαλλιών 
ανοιχτού καφέ χρώματος, 100g,  
συσκευασμένη σε ανοιχτό καφέ χάρτινο  
κουτί.  
Χώρα προέλευσης: ΙΝ∆ΙΑ 
 

Μικροβιολογικός  
Τα προϊόντα ενέχουν 
μικροβιολογικό κίνδυνο εξαιτίας της  
υπερβολικής παρουσίας μεσόφιλων 
αερόβιων μικροοργανισμών. Τα 
προϊόντα δεν συμμορφώνονται με 
τον Κανονισμό Καλλυντικών  
προϊόντων.  
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά.  
 

Report  13-2014 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου 
Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 
χώρα 

25 
A12/0512/14 

 
ΚΡΟΑΤΙΑ 

Σετ  
αποκριάτικου μακιγιάζ  
Μάρκα: Offertissima  
Όνομα: Carnival colors  
Τύπος/αριθμός  μοντέλου: No. 4385  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  
3856007560910  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ:86000000 – 
παιχνίδια Περιγραφή: Το προϊόν  
είναι παιχνίδι σετ αποκριάτικου μακιγιάζ  
με διαφορετικά χρώματα προσώπου.  
Περιέχει 3 κρέμες μακιγιάζ (κόκκινο,  
λευκό, ασημί), ψεύτικα δόντια, σκιές 
ματιών και απλικατέρ. Συσκευάζεται σε  
μπλίστερ συσκευασία με πρόσωπα 
βρικόλακα, μαγισσών και άλλες  
φιγούρες "Halloween" τυπωμένες στο 
χαρτόνι.  
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ 
 

Χημικός  
Τα ψεύτικα δόντια περιέχουν δι (2- 
αιθυλεξυλ) φθαλικό εστέρα (DEHP)  
πάνω από τα επιτρεπόμενα  
επίπεδα (μετρούμενη τιμή  
28% 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. Καταστροφή 
του  
προϊόντος.  
 



26 
A11/0039/14 

 
ΚΡΟΑΤΙΑ 

Αποκριάτικη μάσκα  
Μάρκα: Offertissima  
Όνομα: Maska  
Τύπος/αριθμός  μοντέλου: 563010  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
3856007563010  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 86000000 – 
παιχνίδια  
Περιγραφή: Το προϊόν είναι λευκή 
πλαστική μάσκα συσκευασμένη σε 
διαφανή πλαστική σακούλα.  
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ 
 

Τραυματισμοί εξαιτίας της  
παρουσίας αιχμηρών άκρων στη 
μάσκα γύρω από τις τρύπες  
στα μάτια, τα παιδιά μπορεί να  
τραυματιστούν παίζοντας με το  
προϊόν. Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
της Οδηγίας Ασφάλειας  
Παιχνιδιών και το σχετικό 
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 71-1 
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά. Καταστροφή του  
προϊόντος.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Report  15-2014 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου 
Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 
χώρα 

8 
A12/0543/14 

 
ΑΥΣΤΡΙΑ 

Προϊόν λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: Stillman s  
Όνομα: Skin Bleach Cream - The 
ultimate fairness cream  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: The ultimate 
fairness cream (λήξης 04/2016)  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 8 966000 
002449  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 – 
ομορφιά - προσωπική φροντίδα - υγιεινή 
Περιγραφή: Η κρέμα διατίθεται σε κουτί 
από χαρτόνι. Το δοχείο της  
κρέμας είναι από λευκό αδιαφανές 
πλαστικό με μεταλλικό βιδωτό καπάκι 
τυπωμένο σε διάφορα χρώματα.  
Χώρα προέλευσης: ΠΑΚΙΣΤΑΝ 
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
επειδή περιέχει υδράργυρο 
(μετρούμενη τιμή: 16.400 mg/kg).  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με 
τον Κανονισμό για τα Καλλυντικά 
Προϊόντα.  

 

Εθελοντικά  μέτρα:  
Προειδοποίηση  
των καταναλωτών για  
τους κινδύνους.  
 

25 
A12/0561/14 

 
ΕΣΘΟΝΙΑ 

Καλλυντικό υγρό  
Μάρκα: Две линии (Two lines)  
Όνομα: Супер чистотело  
(Super cleanbody)  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
4607082850255 
 αριθμός παρτίδας: 29, παραγωγή  
09.2013  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ:53000000 – 
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Πλαστικά μπουκαλάκια των 
1 ml και 3 ml, με διαφανές υγρό και  
απλικατέρ συσκευασμένα σε χάρτινο 
κουτί. Πωλείται για την αφαίρεση του 
σκληρού δέρματος και της υπερβολικής 
ποσότητας κερατίνης.  
Χώρα προέλευσης: ΡΩΣΙΑ 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
επειδή περιέχει ενώσεις του καλίου 
και υδροξείδιο του νατρίου 
(μετρούμενες τιμές: 20%).  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με 
τον Κανονισμό για τα Καλλυντικά 
προϊόντα.  
 

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



 
 

31 
A12/0567/14 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

 

Πούδρα χρήσης στις λαβές στα όργανα  
γυμναστικής  
Μάρκα: Mighty Grip  
Όνομα: Get a grip: Mighty Grip  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
834194001013  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 71000000 – 
αθλητικός εξοπλισμός Περιγραφή: 
Το προϊόν είναι σε λευκό μπουκάλι με  
ετικέτα με φιγούρα μιας χορεύτριας που 
χορεύει σε στύλο και τις φράσεις  
"Mighty Grip" σε μαύρο. Το μπουκάλι 
περιέχει 7g. Το προϊόν εφαρμόζεται στα  
χέρια για να αποφευχθεί η ολίσθηση 
κατά την επαφή με τον αθλητικό 
εξοπλισμό. Μόλις εφαρμοστεί στα χέρια  
και τριφτούν σε αυτήν, η σκόνη γίνεται 
κολλώδης για να δώσει κράτημα χωρίς  
ολίσθηση.   
Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ 
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
επειδή περιέχει μέχρι 5% κατά 
βάρος βουτυλο-βενζυλο-φθαλικό 
εστέρα (BBP), ουσία που 
απαγορεύεται  
στα προϊόντα που εφαρμόζονται 
στο δέρμα όπως τα καλλυντικά  
προϊόντα. Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
για την ταξινόμηση, την 
επισήμανση και τη συσκευασία 
ουσιών και μειγμάτων (CLP) και με  
τον κανονισμό REACH.  
 

Εθελοντικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά.  
 



45 
A12/0581/14 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ Προϊόν λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: MEDICAM  
Όνομα: Bleach Cream - Skin Whitening 
Cream  
Τύπος/αριθμός μοντέλου:14016207-001  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
6291101520595.  
Αριθμός παρτίδας: 08C13  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ:53000000 – 
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Η κρέμα συσκευάζεται σε 
κουτί που φέρει ετικέτα. Το δοχείο της  
κρέμα είναι από διαφανές λευκό 
πλαστικό με βιδωτό πώμα, τυπωμένο σε 
διάφορους χρωματισμούς.  
Χώρα προέλευσης: ΠΑΚΙΣΤΑΝ 
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
επειδή περιέχει υδράργυρο  
(38.800 mg/kg).  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με 
τον Κανονισμό για τα  
Καλλυντικά προϊόντα.  
 

Εθελοντικά μέτρα:  
Επισήμανση του  
προϊόντος με τις  
κατάλληλες 
προειδοποιπσεις για τους 
κινδύνους.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Report  16-2014 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου 
Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 
χώρα 

6 
A12/0588/14 

 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Βαφές για βλεφαρίδες και φρύδια  
Μάρκα: KALLOS  
Όνομα: PROFIPIL  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 3 Brown  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: EAN:  
5998889509132, ημερ. παραγωγής: 
19.11.2012 και 06.04.2013  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ:53000000 - 
ομορφιά / προσωπική φροντίδα /  
υγιεινή  
Περιγραφή: Πορτοκαλί σωληνάριο 15 ml 
συσκευασμένο σε μαύρο χάρτινο κουτί 
με πορτοκαλί σήμανση. Περίοδος 
χρήσης μετά το άνοιγμα: 12 μήνες.  
Χώρα προέλευσης: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
επειδή περιέχει 2- εθυλρεζορκινόλη 
σε μεγάλη ποσότητα (μετρούμενη 
τιμή μέχρι 1.758 mg/kg).  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με 
τον Κανονισμό για τα Καλλυντικά 
προϊόντα.  

 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά.  
Απαγόρευση της  
κυκλοφορίας του  
προϊόντος στην αγορά 
και άλλα συνοδευτικά  
μέτρα.  
 

9 
A12/0591/14 

 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Σαμπουάν για τα μαλλιά Μάρκα: Basic 
world  

Όνομα: Basisches Shampoo (basic 
shampoo)  

Τύπος/αριθμός μοντέλου: Basic 
Shampoo, 250 ml  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:CH.B:3536-1  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ:53000000 – 
ομορφιά / προσωπική φροντίδα /  
υγιεινή  
Περιγραφή: Λευκό πλαστικό μπουκάλι 
με αυτοκόλλητη ετικέτα και καπάκι με 
δοσομετρητή. Περίοδος χρήσης μετά το  
άνοιγμα: 12 μήνες.  
Χώρα προέλευσης: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 

Μικροβιολογικός  
Το προϊόν ενέχει μικροβιολογικό 
κίνδυνο επειδή περιέχει μεγάλο  
αριθμό παθογόνων βακτηρίων και 
ειδικότερα από το είδος 
Ψευδομονάδας aeruginosa (10.000 
cfu/g).  Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
για τα Καλλυντικά προϊόντα.  
 

Εθελοντικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά. Ανάκληση από  
τους τελικούς 
καταναλωτές.  
 



14 
A12/0596/14 

 
ΤΣΕΧΙΑ 

Βερνίκι νυχιών  
Μάρκα: Bellazi  
Όνομα: Jazz - acrylic lacquer  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Shade 
number: “40“ SILVER - light blue.  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 14.08.2013 
- 14.08.2017  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 – 
ομορφιά / προσωπική φροντίδα /  
υγιεινή  
Περιγραφή: Βερνίκι νυχιών μπλε 
χρώματος σε γυάλινο μπουκάλι και με 
μαύρο πλαστικό καπάκι. Όγκος 11  
ml.  
Χώρα προέλευσης: ΤΣΕΧΙΑ 
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
επειδή περιέχει διβουρυλικό 
φθαλικό  εστέρα (μετρούμενη τιμή:  
4.7%).  Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
για τα Καλλυντικά προϊόντα.  
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά.  
 

Report  19-2014 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου 
Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 
χώρα 

19 
A12/0690/14 

 
ΕΣΘΟΝΙΑ 

Καλλυντικό υγρό  
Μάρκα: ”ДВЕ ЛИНИИ”  
Όνομα: "Суперчистотело" (Super clean 
body)  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: N/A  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:Παρτίδα nr 
41 (παραγωγής 08.2013),  
Bar code: 4607082850026  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ:53000000 – 
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Πλαστικά μπουκάλια που  
περιέχουν 1 ml υγρό καθαρισμού με  
απλικατέρ συσκευασμένα σε χάρτινο 
κουτί. Αφαιρεί το σκληρό δέρμα και τις  
υπερβολικές ποσότητες κερατίνης 
δέρματος.  
Χώρα προέλευσης: ΡΩΣΙΑ 
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο  
επειδή περιέχει 20% υδροξείδιο του 
καλίου ή του νατρίου που  
προκαλούν βλάβη στο δέρμα.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με  
τον Κανονισμό για τα Καλλυντικά  
προϊόντα.  

 

Εθελοντικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά 
 



 


