
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

RAPEX REPORTS  (αναφορά) 42-43-44-45/ 2014-15 

Αναφορά  42 -2014 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν 
ληφθεί από την 

Κοινοποιούσα χώρα 

37 
A12/1637/ 

14 
 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Κραγιόν  
Μάρκα: Baolishi  
Όνομα: ΑΓΝΩΣΤΟ  
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  No. 72  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:6933836120526  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 - ομορφιά 
/ προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Κραγιόν σε μαύρο σωληνάριο με  
διαφανές καπάκι.   
Ημερομηνία λήξης: 04.2017.  
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ  

 

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει υπερβολικές  
Ποσότητες  Μολύβδου και 
Καδμίου  (μετρούμενες τιμές  
πάνω από 10 mg/kg).  
Ο Μόλυβδος και το Κάδμιο είναι  
επιβλαβείς για την ανθρώπινη 
υγεία και επικίνδυνα για το 
περιβάλλον. ∆εν έχει οριστεί  
ασφαλές επίπεδο  για τον 
Μόλυβδο και πρέπει να  
αποφεύγεται κάθε  έκθεση σε 
αυτόν. Το Κάδμιο είναι επιβλαβές 
σε περίπτωση κατάποσης ή  
εισπνοής και εάν έρθει σε επαφή 
με το δέρμα. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον ανονισμό 
για τα Καλλυντικά προϊόντα.  
 

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

 

 

 

 

 

 

 



Αναφορά  43-2015 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν 
ληφθεί από την 

Κοινοποιούσα χώρα 

1 
A12/1688/ 

14 
 

ΓΑΛΛΙΑ Μάσκα αργίλου  
Μάρκα: Argiletz  
Όνομα: Argile rose  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
Παρτίδα: 105.14  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 3326101000204  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 - ομορφιά 
/ είδη προσωπικής φροντίδας / υγιεινής  
Περιγραφή: Μάσκα αργίλου για ευαίσθητο  
και ελαφρώς ερεθισμένο δέρμα, συσκευασμένη σε  
σωληνάριο των 100 gr.  
Χώρα προέλευσης:  
ΓΑΛΛΙΑ  
 

Χημικός, Μικροβιολογικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
επειδή  περιέχει βάριο πάνω  
από τα επιτρεπόμενα  επίπεδα 
(μετρούμενη  τιμή: 147 ppm).  
Επίσης ενέχει μικροβιολογικό  
κίνδυνο επειδή  περιέχει υψηλό  
ποσοστό αερόβιων  βακτηρίων 
(300.000 ufc/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.  

 

37 
A12/1725/ 

14 
 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ Τζελ καθαρισμού χεριών  
Μάρκα: BIKEHUT  
Όνομα: Extreme Hand  Cleaner  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: ΑΓΝΩΣΤΟΣ  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Παρτίδες: 14640057 
και 14640066  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 - ομορφιά 
/ είδη προσωπικής φροντίδας / υγιεινής  
Περιγραφή: Πλαστικό βάζο κόκκινου χρώματος  
500ml με μαύρο βιδωτό καπάκι, που περιέχει  
σαπούνι τζελ για καθαρισμό χεριών.  
Χώρα προέλευσης: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  
 

Μικροβιολογικός  
Το προϊόν είναι μολυσμένο με  
υπερβολική ποσότητα αερόβιων 
μεσόφιλων βακτηρίων 
(μετρούμενες τιμές  εως 490.000 
cfu/g). Ειδικότερα, στην 
περίπτωση που χρησιμοποιηθεί 
σε ξηρό και σκασμένο δέρμα ή σε 
ανοικτές πληγές, το προϊόν 
μπορεί να προκαλέσει μόλυνση ή 
ερεθισμό του δέρματος. Το 
προϊόν δεν συμμορφώνεται με  
τον Κανονισμό για τα  
Καλλυντικά προϊόντα 
 

Εθελοντικά μέτρα:  
Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά 
 

50 
A12/1739/ 

14 
 

ΑΥΣΤΡΙΑ  
Προϊόντα απολέπισης  
Μάρκα: ΑΓΝΩΣΤΗ  
Όνομα:1. Fruchtsäure (fruit acid) 80%, 2. 

Χημικός  
Τα προϊόντα έχουν υψηλές  
συγκεντρώσεις γαλακτικού οξέος  
(μέχρι 62%) και χαμηλή τιμή ρΗ 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Ανάκληση από τους 
τελικούς καταναλωτές.  
 



Glycolsäure - Fruchtsäure (Glycolic acid – fruit 
αcid) 75%  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: ΑΓΝΩΣΤΟΣ  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: ΑΓΝΩΣΤΟΣ  
Κωδικός ιστοσελίδας  ΟΟΣΑ: 53000000-ομορφιά / 
είδη προσωπικής φροντίδας / υγιεινής  
Περιγραφή:Καλλυντικά προϊόντα απολέπισης από 
οξέα φρούτων και μίγμα οξέων φρούτων με  
γλυκολικό οξύ  αντιστοίχως. Το προϊόν διακινείται 
σε καφέ μπουκάλια (30 ml και 10 ml) με μαύρο 
πλαστικό  βιδωτό καπάκι, που φέρουν υτοκόλλητη  
ετικέτα και οδηγίες  
 

(0,2).  Υψηλές συγκεντρώσεις του  
γαλακτικού οξέος  έχουν ισχυρή  
ερεθιστική ή ακόμα και 
διαβρωτική δράση. Το προϊόν 
δεν συμμορφώνεται με τον 
Κανονισμό για τα Καλλυντικά 
Προϊόντα 
 

 

 

Αναφορά 44-2015 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου 
Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 
χώρα 

20 
A12/1759/ 

14 

 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ  

 

Υγρά μαντήλια  
Μάρκα: Papilion Όνομα: Wet towel  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
LOT NO: 20000 12:21, Ημερ. παραγ.: 
24/05/2014,  
ημερ. λήξης: 24/05/2015  
αριθμός  παρτίδας/Barcode: EAN: 
8692857013153  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 –  
ομορφιά / προσωπική  φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Υγρά μαντηλάκια 72 τεμαχίων  
σε συσκευασία που ξανακλείνει. Στο  
μπροστινό μέρος του  προϊόντος έχει 
εικόνα φυτών aloe vera. Στο πίσω μέρος 
της συσκευασίας φέρει  εικόνα μιας μαμάς 
με μωρό, οδηγίες χρήσης  

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει  χημικό κίνδυνο  
εξαιτίας της παρουσίας Ιωδο- 
προπυνυλο- βουτυλο-καρβαμιδικού  
εστέρα (IPBC), που απαγορεύεται σε  
παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3  
ετών. Ο εστέρας IPBC μπορεί να  
διεισδύσει στο δέρμα του βρέφους,  
έχοντας αρνητικές επιπτώσεις στη  
λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα.  

 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.  
 



του προϊόντος, συστατικά, εικονογρά 
μματα χρήσης, γραφικά σύμβολα, κλπ. 
Χώρα προέλευσης:  
ΤΟΥΡΚΙΑ  

 

Αναφορά 45-2015 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου 
Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 
χώρα 

12 
A12/1789 

/14 

 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ  

 

 
Κρέμα δέρματος  
Μάρκα: Catalysis  
Όνομα: Blue cap  CREMA/CREAM  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: L-2: Ημερ. 
παραγ.: 03-14,  
Ημερ. Λήξης: 03-17 H-14: Ημερ. παραγ.: 
11-13,  
Ημερ. λήξης: 11-16  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: ΕAN:  
8470003209038  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 - 
ομορφιά / είδη προσωπικής φροντίδας / 
υγιεινής  
Περιγραφή: Κρέμα δέρματος σε λευκό  
σωληνάριο 50g με λευκό πώμα. 
Συσκευάζεται σε χάρτινο κουτί.  
Χώρα προέλευσης:  ΙΣΠΑΝΙΑ  

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει το 
κορτικοστεροειδές  βηταμεθαζόνη. Η 
χρήση των κορτικοστεροειδών  

απαγορεύεται στα καλλυντικά 
προϊόντα. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
για τα Καλλυντικά Προϊόντα.  
 

 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.  
 



31 
A12/1808 

/14 
 

ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ Μωρομάντιλα  
Μάρκα: Kirkland Signature  
Όνομα: Baby wipes, ultra soft  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: ΑΓΝΩΣΤΟΣ  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 9661939449  
Κωδικός ιστοσελίδας  ΟΟΣΑ: 53000000 - 
ομορφιά / είδη προσωπικής φροντίδας / 
υγιεινή  
Περιγραφή: Υγρά μαντίλια σε ποσότητα 
100 τμχ σε συσκευασία λευκού και  
πράσινου χρώματος, που ξανακλείνει με 
καπάκι. Στο μπροστινό μέρος της  
συσκευασίας αναγράφει: «Soft pack, with 
flip-top lid».  
Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ  

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
εξαιτίας της παρουσίας του  
βουτυλοκαρβαμικού 
ιωδοπροπυνυλεστέρα (IPBC), που 
έχει  απαγορευτεί στα προϊόντα που  
προορίζονται για παιδιά  κάτω των 3 
ετών. Ο IPBC μπορεί να 
απορροφηθεί από το δέρμα του 
βρέφους και να έχει δυσμενή  
επίδραση στη λειτουργία του 
θυρεοειδούς αδένα. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
για τα Καλλυντικά προϊόντα 

 
 

Εθελοντικά μέτρα:  
Ανάκληση από τους 
τελικούς καταναλωτές.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


