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No. Κοινοποιούσα χώρα Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί από 
την Κοινοποιούσα χώρα

A12/0087/13 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Προϊόν λεύκανσης δέρματος

Μάρκα: Golden Pearl

Όνομα: Golden Pearl Beauty Cream

Τύπος / αριθμός μοντέλου: Άγνωστος

Αριθμός παρτίδας 79831 – ημερ. παραγ. 
06/06/2012, Λήξ. 30/06/2014. Barcode: 9 
240548 109914

Περιγραφή: Κίτρινη χάρτινη συσκευασία που 
περιέχει λευκαντική κρέμα σε λευκό πλαστικό 
βαζάκι. 

Χώρα προέλευσης: ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Χημικός

Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο καθώς 
περιέχει υδράργυρο (4750 mg/kg) ως 
ουσία λεύκανσης δέρματος. 

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την 
Οδηγία Καλλυντικών 76/768/EEC. 

Εθελοντικά μέτρα:

Απόσυρση του προϊόντος από 
την αγορά.



A12/0088/13
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Προϊόν λεύκανσης δέρματος

Μάρκα: Shaheen Cosmetic

Όνομα: Face Fresh Beauty Cream

Τύπος / αριθμός μοντέλου: Άγνωστος

Αριθμός παρτίδας: No 1192 – Ημερ. παραγ. 
1/3/12, Λήξ. 1/3/14. Barcode: 1 41960 001908

Περιγραφή: Κίτρινη χάρτινη συσκευασία που 
περιέχει λευκαντική κρέμα σε λευκό πλαστικό 
βαζάκι.

Χώρα προέλευσης: ΠΑΚΙΣΤΑΝ 

Χημικός

Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο καθώς 
περιέχει υδράργυρο (4620 mg/kg) ως 
ουσία λεύκανσης δέρματος. 

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την 
Οδηγία Καλλυντικών 76/768/EEC. 

Εθελοντικά μέτρα:

Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά.



A12/0089/13 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Προϊόν λεύκανσης δέρματος

Μάρκα: Mir Agencies (AK)

Όνομα: Fresh Look Ultra Whitening Fairness 
Cream

Τύπος / αριθμός μοντέλου: Άγνωστος

Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος

Περιγραφή: Γυαλιστερή πορτοκαλί/κίτρινη 
χάρτινη συσκευασία που περιέχει λευκαντική 
κρέμα σε πορτοκαλί πλαστικό βαζάκι.

Χώρα προέλευσης: ΠΑΚΙΣΤΑΝ 

Χημικός

Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο καθώς 
περιέχει υδράργυρο (3500 mg/kg) ως 
ουσία λεύκανσης δέρματος. 

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την 
Οδηγία Καλλυντικών 76/768/EEC. 

Εθελοντικά μέτρα:

Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά.





A12/0090/13 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Προϊόν λεύκανσης δέρματος

Μάρκα: CPHL

Όνομα: Seven Herbal Ubtan with Sun Screen

Τύπος / αριθμός μοντέλου: Άγνωστος 

Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος

Περιγραφή: Γυαλιστερή κίτρινη χάρτινη 
συσκευασία που περιέχει κίτρινο σωληνάριο 
λευκαντικής κρέμας.

Χώρα προέλευσης: ΠΑΚΙΣΤΑΝ 

Χημικός

Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο καθώς 
περιέχει υδράργυρο (470 mg/kg) ως 
ουσία λεύκανσης δέρματος.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την 
Οδηγία Καλλυντικών 76/768/EEC

Εθελοντικά μέτρα:

Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά.



A12/0091/13
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Προϊόν λεύκανσης δέρματος

Μάρκα: Raj Pharmacy

Όνομα: Raj Beauty Cream

Τύπος / αριθμός μοντέλου: Άγνωστος

Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος

Περιγραφή: Πορτοκαλί χάρτινη συσκευασία που 
περιέχει λευκαντική κρέμα σε ροζ πλαστικό βαζάκι.

Χώρα προέλευσης: ΠΑΚΙΣΤΑΝ 

Χημικός

Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο καθώς 
περιέχει υδράργυρο (470 mg/kg) ως 
ουσία λεύκανσης δέρματος.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την 
Οδηγία Καλλυντικών 76/768/EEC.

Εθελοντικά μέτρα:

Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά.



A12/0097/13
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΤΣΕΧΙΑΣ

Κραγιόν

Μάρκα: Tmt Cosmetics

Όνομα: Lip Stick With Vitamin A.C.E

Τύπος / αριθμός μοντέλου: Shade of lipstick 03, 
Λήξη: 07.2012

Αριθμός παρτίδας/Barcode: 3760133128107

Περιγραφή: Το πάνω μέρος της συσκευασίας του 
κραγιόν είναι διαφανές, και το κάτω είναι χρυσαφί. 
Στο κάτω μέρος φέρει ετικέτα με τα στοιχεία του 
κατασκευαστή και την περιεκτικότητα (3.5 g NET 
WET).

Χώρα προέλευσης: ΑΓΝΩΣΤΗ 

Χημικός 

Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο καθώς 
περιέχει 323 mg/kg Κάδμιο. Ουσίες οι 
οποίες ταξινομούνται ως καρκινογόνες, 
μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή (CMR) κατηγορίας 1 και 
2, τέτοιες όπως το κάδμιο και ουσίες 
αυτού, απαγορεύονται για χρήση στα 
καλλυντικά προϊόντα. 

Το προϊόν επίσης περιέχει 151 mg/kg 
μόλυβδο, που είναι ταξινομημένος ως 
καρκινογόνος της κατηγορίας 1 και 
τοξικός για την αναπαραγωγή της 
κατηγορίας 2.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την 
Οδηγία Καλλυντικών 76/768/EEC. 

Υποχρεωτικά μέτρα:

Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά.



A12/0121/13
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΤΣΕΧΙΑΣ

Μωρομάντιλα 

Μάρκα: Freshmaker

Όνομα: Freshmaker kids, baby wet wipes, with 
lotion

Τύπος / αριθμός μοντέλου: PD: 03.2010 ED: 
03.2013

Αριθμός παρτίδας/Barcode: 8697817871705

Περιγραφή: Υγρά μαντίλια (72 τμχ) σε 
επανασφραγιζόμενη συσκευασία με σήμανση 
'Alcohol Free, ph 5,5'. Η συσκευασία φέρει 
επανασφραγιζόμενη διαφανή πλαστική 
αυτοκόλλητη ταινία.

Χώρα προέλευσης: ΤΟΥΡΚΙΑ 

Χημικός

Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο καθώς 
περιέχει IPBC, ιωδοπροπυνιλο-
βουτυλοκαρβαμιδικό (CAS 55406-53-6). 

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την 
Οδηγία Καλλυντικών 76/768/EEC. 

Υποχρεωτικά μέτρα:

Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά.



A12/0122/13
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΤΣΕΧΙΑΣ

Μωρομάντιλα

Μάρκα: Freshmaker

Όνομα: Freshmaker Baby Wet Wipes, Wet Towels 
With Lotion, extra

Τύπος / αριθμός μοντέλου: Τύπος A: P: 11.2010, 
E: 11.2012, Τύπος B: P: 10.2010, E: 10.2012, P: 
03.2010, E: 03.2013

Αριθμός παρτίδας/Barcode:
Τύπος A: 8697817871408, Τύπος B: 
8697817875543

Περιγραφή: Υγρά μαντίλια (72 pcs) σε 
επανασφραγιζόμενη συσκευασία από πορτοκαλί 
πλαστικό φιλμ με εικόνες από καρότσια, μπιμπερό 
και πιπίλες. Στο πίσω μέρος φέρει το όνομα του 
προϊόντος στα Τσέχικα, την ένδειξη "strong, 
flexible wet wipes" και σύμβολα.

Χώρα προέλευσης: ΤΟΥΡΚΙΑ 

Χημικός

Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο καθώς 
περιέχει IPBC, ιωδοπροπυνιλο-
βουτυλοκαρβαμιδικό (CAS 55406-53-6). 

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την 
Οδηγία Καλλυντικών 76/768/EEC.

Υποχρεωτικά μέτρα:

Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά.



A12/0123/13
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΤΣΕΧΙΑΣ

Μωρομάντιλα

Μάρκα: Disney

Όνομα: Wipes DISNEY baby Soft Care

Τύπος / αριθμός μοντέλου: 07037.004

Αριθμός παρτίδας /Barcode: 8690966014061

Περιγραφή: Υγρά μαντίλια DISNEY (70 τμχ) σε 
επανασφραγιζόμενη συσκευασία από τυπωμένο 
μπλε και πράσινο φιλμ. Στο μπροστινό μέρος του 
προϊόντος φέρει εικόνες χαρακτήρων από τον 
Winnie the Pooh και αγγλική επισήμανση. Στο 
πίσω μέρος του προϊόντος φέρει κολλημένη λευκή 
ετικέτα με τον εισαγωγέα για τη Δημοκρατία της 
Τσεχίας και της Σλοβακίας. 

Χώρα προέλευσης: ΤΟΥΡΚΙΑ 

Χημικός

Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο καθώς 
περιέχει IPBC, ιωδοπροπυνιλο-
βουτυλοκαρβαμιδικό (CAS 55406-53-6). 

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την 
Οδηγία Καλλυντικών 76/768/EEC.

Υποχρεωτικά μέτρα:

Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά.



A12/0124/13
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΤΣΕΧΙΑΣ

Μωρομάντιλα

Μάρκα: bii

Όνομα: bii wipes With Cream Wet Towel KREMLI

Τύπος / αριθμός μοντέλου: ÜRT/22/12/2011, 
SKT/22/12/2013

Αριθμός παρτίδας/Barcode: Παρτίδα: PRT-OOO1, 
07:06, 8699182380042

Περιγραφή: Υγρά μαντίλια (72 τμχ) σε 
επανασφραγιζόμενη συσκευασία από ροζ πλαστικό 
φιλμ. Στο πίσω μέρος φέρει ενδείξεις στα Τσέχικα 
"Soft, strong, flexible, wet baby wipes", "Alcohol 
Free" κλπ.

Χημικός

Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο καθώς 
περιέχει IPBC, ιωδοπροπυνιλο-
βουτυλοκαρβαμιδικό (CAS 55406-53-6). 

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την 
Οδηγία Καλλυντικών 76/768/EEC. 

Υποχρεωτικά μέτρα:

Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά.



Χώρα προέλευσης: ΤΟΥΡΚΙΑ 

A12/0125/13
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΤΣΕΧΙΑΣ

Μωρομάντιλα

Μάρκα: bii

Όνομα: bii wipes Natural Wet Towel

Τύπος / αριθμός μοντέλου: ÜRT/21/12/2011 
SKT/21/12/2013

Αριθμός παρτίδας/Barcode: παρτίδα: PRT-OOO1, 
16:24, 8699182380011

Περιγραφή: Υγρά μαντίλια (72 τμχ) σε 
επανασφραγιζόμενη συσκευασία από πράσινο 
πλαστικό φιλμ. Στο μπροστινό μέρος φέρει εικόνα 
αρκουδάκι και ενδείξεις στα αγγλικά. Στο πίσω 
μέρος φέρει ενδείξεις στα Τσέχικα "Soft, strong, 
flexible, wet baby wipes", "Alcohol Free" κλπ.

Χώρα προέλευσης: ΤΟΥΡΚΙΑ 

Χημικός

Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο καθώς 
περιέχει IPBC, ιωδοπροπυνιλο-
βουτυλοκαρβαμιδικό (CAS 55406-53-6). 

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την 
Οδηγία Καλλυντικών 76/768/EEC. 

Υποχρεωτικά μέτρα:

Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά.





A12/0126/13
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΤΣΕΧΙΑΣ

Μωρομάντιλα

Μάρκα: nemdil 

Όνομα: Baby Wet Towels with lotion, Deluxe 
Quality

Τύπος / αριθμός μοντέλου: P. NO: 085.2, PD: 
07.12, ED: 07.15

Αριθμός παρτίδας/Barcode: 8697817872092 (στο 
κλείσιμο), 8697817872078 (στο πίσω μέρος της 
συσκευασίας)

Περιγραφή: Υγρά μαντίλια (72 τμχ) σε 
επανασφραγιζόμενη συσκευασία από κρεμ 
χρώματος πλαστικό φιλμ. 

Χώρα προέλευσης: ΤΟΥΡΚΙΑ 

Χημικός

Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο καθώς 
περιέχει IPBC, ιωδοπροπυνιλο-
βουτυλοκαρβαμιδικό (CAS 55406-53-6). 

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την 
Οδηγία Καλλυντικών 76/768/EEC

Υποχρεωτικά μέτρα:

Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά.



Rapex 05-2013

No.
Κοινοποιούσα χώρα

Προϊόν Φύση κινδύνου
Μέτρα που έχουν ληφθεί από 
την Κοινοποιούσα χώρα

12/0132/13
ΓΑΛΛΙΑ

Προϊόν λεύκανσης δέρματος

Μάρκα: Bio Claire

Όνομα: Άγνωστο

Τύπος / αριθμός μοντέλου: D113538 “L” P05/10 
E05/13

Αριθμός παρτίδας /Barcode: Άγνωστος

Περιγραφή: Προϊόν λεύκανσης δέρματος 
συσκευασμένο σε λευκό σωληνάριο 30g εντός 
χάρτινου κουτιού με μπλε-μαρίν εκτύπωση.

Χώρα προέλευσης: ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 

Χημικός

Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο καθώς 
περιέχει κορτικοστεροειδή, όπως 
προπιονική κλοβεταζόλη, που 
απαγορεύεται από την Οδηγία 
Καλλυντικών 76/768/EEC.

Υποχρεωτικά μέτρα:

Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά.

A12/0138/13 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΤΣΕΧΙΑΣ

Άρωμα

Μάρκα: Beautiful parfum

Όνομα: eau de parfum Diableu

Χημικός 

Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο εξαιτίας 
της παρουσίας Safrole (2.9 mg/kg).

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την 

Υποχρεωτικά μέτρα:

Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά.



Τύπος / αριθμός μοντέλου: Άγνωστο

Αριθμός παρτίδας /Barcode: 6937926316509

Περιγραφή: Eau de toilette – γυάλινο μπουκάλι 
με ασημένιο καπάκι και μηχανικό σπρέι, που 
φέρει τυρκουάζ υγρό. Συσκευάζεται σε κουτί 
από χαρτόνι με περιτύλιγμα σελοφάν. Όγκος 55 
ml, 1.9 fl.oz., 80% vol. Στο μπροστινό μέρος της 
συσκευασίας, φέρει την ένδειξη "Diableu". Στο 
κάτω μέρος του γυάλινου μπουκαλιού, φέρει το 
όνομα του προϊόντος στα Πολωνικά: Kamlen 
Duzy 4D POLSKA. Το γυάλινο μπουκάλι 
συσκευάζεται σε χαρτόνι με μοτίβο αγγέλου. Ο 
κατάλογος των συστατικών δεν είναι πλήρης και 
μερικά συστατικά επαναλαμβάνονται σε 
διάφορες γλώσσες. Ημερ. λήξης: 04.2015.

Χώρα προέλευσης: ΓΑΛΛΙΑ 

Οδηγία Καλλυντικών 76/768/EEC.



A12/0147/13
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Βαφή μαλλιών

Μάρκα: Moon Star

Όνομα: Herbal Henna

Τύπος / αριθμός μοντέλου: Burgundy

Αριθμός παρτίδας /Barcode: 01 Αυγ 2010, 
8906003771041

Περιγραφή: Βαφή μαλλιών σε σακούλα από 
αλουμινόφυλλο με χάρτινη συσκευασία 
εξωτερικά. 

Χώρα προέλευσης: ΙΝΔΙΑ 

Χημικός 

Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο καθώς 
περιέχει 12.3% π-φαινυλενoδιαμίνη (PPD) 
που είναι ταξινομημένη ως εξαιρετικά 
ερεθιστική. 
Επιπλέον, η επισήμανση δεν περιλαμβάνει 
προειδοποιήσεις, οι οποίες θα έπρεπε να 
εμφανίζονται επί των προϊόντων που 
περιέχουν την ουσία αυτή.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την 
Οδηγία Καλλυντικών 76/768/EEC. 

Υποχρεωτικά μέτρα:

Κατάσχεση και καταστροφή 
του προϊόντος.



A12/0148/13
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Βαφή μαλλιών

Μάρκα: Moon Star

Όνομα: Herbal Henna

Τύπος / αριθμός μοντέλου: Copper Brown

Αριθμός παρτίδας /Barcode: 01 Αυγ 2010, 
8906003771058

Περιγραφή: Βαφή μαλλιών σε σακούλα από 
αλουμινόφυλλο με χάρτινη συσκευασία 
εξωτερικά.

Χώρα προέλευσης: ΙΝΔΙΑ

Χημικός 

Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο καθώς 
περιέχει 8.7% π-φαινυλενoδιαμίνη (PPD) 
που είναι ταξινομημένη ως εξαιρετικά 
ερεθιστική. 
Επιπλέον, η επισήμανση δεν περιλαμβάνει 
προειδοποιήσεις, οι οποίες θα έπρεπε να 
εμφανίζονται επί των προϊόντων που 
περιέχουν την ουσία αυτή.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την 
Οδηγία Καλλυντικών 76/768/EEC. 

Υποχρεωτικά μέτρα:

Κατάσχεση και καταστροφή 
του προϊόντος.



A12/0167/13
ΓΑΛΛΙΑ

Αντιβακτηριδιακό τζελ –Τζελ αλκοόλης – νερού

Μάρκα: FRAMS

Όνομα: Άγνωστη

Τύπος / αριθμός μοντέλου: Άγνωστος

Αριθμός παρτίδας /Barcode: EAN13: 
6951665200035

Περιγραφή: Δοχείο 270ml με αντλία που 
περιέχει αντιβακτηριδιακό τζελ.

Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ 

Χημικός

Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο καθώς 
περιέχει μέχρι 27.5% κατά βάρος 
μεθανόλη και δεν φέρει τα σύμβολα 
επικινδυνότητας, ένδειξη κινδύνου, 
προειδοποιήσεις κινδύνου ή 
προειδοποιητικές συμβουλές, 
και θα έπρεπε τουλάχιστον να 
χαρακτηριστεί ως τοξικό. 

Επίσης δεν φέρει ανάγλυφη 
προειδοποίηση κινδύνου ή ασφαλές 
κλείσιμο για παιδιά.
Δεν έχει βακτηριοκτόνο δράση. Η 
συσκευασία δεν φέρει καπάκι αντίστασης 
για τα παιδιά. 

Η μεθανόλη οδηγεί σε βλάβη του 
κεντρικού νευρικού συστήματος, 
ιδιαιτέρως των οπτικών νεύρων, και 
επίσης στα νεφρά, στο συκώτι, στην 
καρδιά και σε άλλα όργανα.

Επιπλέον, δεν φέρει κάποια ενεργή ουσία 
(αιθανόλη).

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την 
οδηγία 1999/45/EC που αφορά την 
ταξινόμηση, την συσκευασία, και την 
επισήμανση των επικίνδυνων 

Εθελοντικά μέτρα:

Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά και ανάκληση 
από τους τελικούς χρήστες.



παρασκευασμάτων.

Rapex 07-2013

No.
Κοινοποιούσα χώρα

Προϊόν Φύση κινδύνου
Μέτρα που έχουν ληφθεί από 
την Κοινοποιούσα χώρα



A12/0230/13
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Στυλό λεύκανσης δοντιών

Μάρκα: Pro-White

Όνομα: Professional Teeth Whitening

Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος

Αριθμός παρτίδας /Barcode: Ημερ. Παραγ.: 31η 
Ιουλίου 2012. Ημερ. Λήξης: 31η Ιουλίου 2014

Περιγραφή: Στυλό λεύκανσης δοντιών σε σχήμα 
κυλινδρικό, μωβ χρώματος με ασημένια βάση 
και καπάκι που καλύπτει βουρτσάκι εφαρμογής. 
Το προϊόν συσκευάζεται μέσα σε μωβ χάρτινο 
πακέτο, που φέρει το όνομα του προϊόντος, τα 
συστατικά, τις οδηγίες χρήσης και τη διεύθυνση 
της εταιρείας σε λευκή εκτύπωση. 

Χώρα προέλευσης: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Χημικός

Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο καθώς 
περιέχει 12% υπεροξείδιο του υδρογόνου, 
που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. 

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την 
Οδηγία Καλλυντικών 76/768/EEC.

Εθελοντικά μέτρα:

Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά.

Rapex 08-2013

No.
Κοινοποιούσα χώρα

Προϊόν Φύση κινδύνου
Μέτρα που έχουν ληφθεί από 



την Κοινοποιούσα χώρα

A12/0252/13
ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Μολύβι ματιών/χειλιών

Μάρκα: Ua Te Long

Όνομα: Eye/Lip Liner Pencil

Τύπος/αριθμός μοντέλου: Item No. 
39029675B288, Ημερ. παραγ: 12-2010, Ημερ. 
Λήξης: 12-2013

Αριθμός παρτίδας / Barcode: 8592548296752

Περιγραφή: Μολύβι ματιών/χειλιών, μαύρο/ροζ, 
με διαφανές πλαστικό καπάκι.
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ

Χημικός

Τα προϊόντα ενέχουν χημικό κίνδυνο 
καθώς περιέχουν μόλυβδο: το ροζ χρώμα 
173.1 mg/kg και το μαύρο χρώμα 2.49 
mg/kg. 

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την 
Οδηγία Καλλυντικών 76/768/EEC. 

Υποχρεωτικά μέτρα:

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



A12/0260/13
ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Υγρά μωρομάντιλα

Μάρκα: Freshmaker kids

Όνομα: Baby wet wipes with lotion

Τύπος/αριθμός μοντέλου: Ημερ. 
Παραγ.:04.2011, Ημερ. Λήξης: 04.2013

Αριθμός παρτίδας / Barcode: 8697817871705

Περιγραφή: 3 τύποι υγρών μωρομάντιλων με 
λοσιόν, που εμπεριέχονται σε συσκευασία με 
εικόνες:
1) κορίτσι με ροζ ένδυμα,
2) Χιονάτη και 7 νάνοι,
3) αρκουδάκια.
Οι γνήσιες συσκευασίες περιέχουν 72 τμχ. 
μωρομάντιλα, σε επανασφραγιζόμενα πακέτα με 
ή χωρίς κλιπ.

Χώρα προέλευσης: ΤΟΥΡΚΙΑ

Χημικός

Τα προϊόντα ενέχουν χημικό κίνδυνο 
καθώς περιέχουν IPBC, ιωδοπροπυνιλο-
βουτυλοκαρβαμίδιο (CAS 55406-53-6). 

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την 
Οδηγία Καλλυντικών 76/768/EEC. 

Εθελοντικά μέτρα:

Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά.

Υποχρεωτικά μέτρα:

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





A12/0266/13
ΑΥΣΤΡΙΑ

Κρέμα δέρματος

Μάρκα: Άγνωστη

Όνομα: Kartoffel "Erdäpfel" Spezial Crème - 
special potato cream.

Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστη

Αριθμός παρτίδας / Barcode: 2208

Περιγραφή: Κρέμα δέρματος σε λευκό πλαστικό 
δοχείο.

Χώρα προέλευσης: ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Μικροβιολογικός

Το προϊόν ενέχει μικροβιολογικό κίνδυνο 
καθώς περιέχει υψηλό επίπεδο 
Ψευδομονάδες aeruginosa (μέχρι 13000 
kbE/g). 

Το προϊόν επίσης περιέχει πληθυσμό 
αερόβιων μεσόφιλων βακτηρίων σε 
επίπεδο υψηλότερο από το όριο των 1000 
kbE/g και υψηλό επίπεδο 
εντεροβακτηρίων.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την 
Οδηγία Καλλυντικών 76/768/EEC. 

Εθελοντικά μέτρα:

Προειδοποίηση των 
καταναλωτών για τους 
κινδύνους.



A12/0270/13
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΤΣΕΧΙΑΣ

Αντιβακτηριδιακά υγρά μαντίλια 

Μάρκα: gala 

Όνομα:
1. Hypnotic Attraction 
2. Modern Charisma 
3. Mysterious Attitude

Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος

Αριθμός παρτίδας / Barcode:
1. Hypnotic Attraction DAM 5535, EAN: 
5944508125535
2. Modern Charisma DAM 5542, EAN: 
5944508125542 
3. Mysterious Attitude DAM 5528, EAN: 
5944508125528

Περιγραφή: Υγρά μαντίλια σε 
επανασφραγιζόμενη συσκευασία με μαύρη 
πλαστική ταινία που φέρει την εμπορική 
επωνυμία και σχέδια με χρωματιστά φύλλα: 
DAM 5535-κόκκινο, DAM 5542-πράσινο και DAM 
5528-ασημί. Η πίσω πλευρά του προϊόντος 
αναγράφει τη διεύθυνση του κατασκευαστή, 
EAN, τα συστατικά, εικόνες πώς να 
χρησιμοποιείται το προϊόν, γραφικά σύμβολα, 
κλπ. 

Χώρα προέλευσης: ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Χημικός

Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο εξαιτίας 
της παρουσίας ιωδοπροπυνιλο-
βουτυλοκαρβαμίδιο (IPBC), που 
απαγορεύεται σε προϊόντα που 
απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 
μικρότερης των 3 ετών.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την 
Οδηγία Καλλυντικών 76/768/EEC. 

Υποχρεωτικά μέτρα:

Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά.





A12/0271/13
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΤΣΕΧΙΑΣ

Αντιβακτηριδιακά υγρά μαντίλια

Μάρκα: gala 

Όνομα:
1. parfum de Capsuni 
2. parfum de Mar Verde

Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος

Αριθμός παρτίδας / Barcode:
1. parfum de Capsuni DAM 5184, 
5944508125184
2. parfum de Mar Verde DAM 5177, 
5944508125177 

Περιγραφή: Υγρά μαντίλια σε 
επανασφραγιζόμενη συσκευασία με κόκκινη ή 
πράσινη πλαστική λωρίδα με εικόνα φράουλας 
(DAM 5184) ή μήλου (DAM 5177). Η πίσω 
πλευρά του προϊόντος αναγράφει τη διεύθυνση 
του κατασκευαστή, EAN, τα συστατικά, εικόνες 
πώς να χρησιμοποιείται το προϊόν, γραφικά 
σύμβολα, κλπ. 

Χώρα προέλευσης: ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Χημικός

Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο εξαιτίας 
της παρουσίας ιωδοπροπυνιλο-
βουτυλοκαρβαμίδιο (IPBC), που 
απαγορεύεται σε προϊόντα που 
απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 
μικρότερης των 3 ετών.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την 
Οδηγία Καλλυντικών 76/768/EEC. 

Υποχρεωτικά μέτρα:

Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά.




