
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

RAPEX REPORTS  29-30-31-32-36-38-39(εβδομάδα)/2014 

Report 30 -2014 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν 
ληφθεί από την 

Κοινοποιούσα χώρα 

1 
A12/0731 

/14 
 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Φυσική βαφή μαλλιών  
Μάρκα: ArtKolor  
Όνομα: XHA - Henna Colorless  
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  
Lot No: (ημερ. λήξης) 01 01 15  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:460212100382  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ:53000000 – ομορφιά  
/ προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Βαφή μαλλιών χένα σε πλαστικό 
σακουλάκι των 25 gr, με ενδείξεις στα ρωσικά και 
τη φωτογραφία μιας ξανθιάς γυναίκας.  
Χώρα προέλευσης: ΡΩΣΙΑ  

 

Μικροβιολογικός  
Το προϊόν ενέχει μικροβιολογικό 
κίνδυνο επειδή ο ολικός αριθμός  
μικροβίων είναι πολύ μεγάλος 
(μετρούμενη τιμή μέχρι 130.000  
CFU/ml). Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον 
Κανονισμό για τα Καλλυντικά 
προϊόντα.  
 

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

 

3 
A12/1139 

/14 
 

ΑΥΣΤΡΙΑ Προϊόν λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: EIL Menovate  
Όνομα: Pure Whitening  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Lot: 005/2011  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 111178961193  
Κωδικός ιστοσελίδας  ΟΟΣΑ: 53000000 – ομορφιά  
/ προσωπική υγιεινή / φροντίδα  
Περιγραφή: Λευκαντική και ενυδατική λοσιόν, σε  
πλαστικό δοχείο 350ml εντός χάρτινου κουτιού.  
Χώρα προέλευσης:  ΑΓΝΩΣΤΗ  
 

Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
επειδή περιέχει υδροκινόνη  
(μετρούμενη τιμή:  1.35%), που  
απαγορεύεται στα καλλυντικά 
προϊόντα. Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον 
Κανονισμό για τα Καλλυντικά 
προϊόντα.  
 

Εθελοντικά μέτρα:  
Προειδοποίηση  
των καταναλωτών για  
τους κινδύνους. 
Ανάκληση από τους 
τελικούς καταναλωτές.  
 

 

 



44 
A11/0067 

/14 
 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Στικ μακιγιάζ  
Μάρκα: R.U.T.E. Promotion  
Όνομα: FAN Schminkstift Deutschland  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Schminkstift 
Deutschland (βαφές προσώπου στα  
χρώματα της εθνικής Γερμανίας)  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Barcode, 
8717398510005,  
lot Nos. R10015 και R10012  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 – ομορφιά  
/ προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Στικ μακιγιάζ (στα χρώματα της 
εθνικής  Γερμανίας) σε ασημί πλαστική θήκη, σε 
μπλίστερ συσκευασία με χαρτόνι.  
Χώρα προέλευσης:  ΠΟΛΩΝΙΑ  
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
επειδή περιέχει την κόκκινη 
χρωστική CI 15585, η οποία δεν  
επιτρέπεται στα καλλυντικά 
προϊόντα. Επιπλέον, οι μη  
επιτρεπόμενες  χρωστικές CI 
19140 (κίτρινο) και CI 15850  
(κόκκινο) εντοπίστηκαν στο  
προϊόν, αν και δεν 
περιλαμβάνονται μεταξύ  
των συστατικών. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον 
Κανονισμό για τα Καλλυντικά 
προϊόντα.  
 

Εθελοντικά μέτρα:  
Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Report  31-2014 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν 
ληφθεί από την 

Κοινοποιούσα χώρα 

7 
A12/1185 

/14 
 

ΓΑΛΛΙΑ Πράσινος πηλός  
Μάρκα: Centifolia  
Όνομα: Argile verte montmorillonite 100% minérae 
(Montmorillonite  πράσινος πηλός - 100% 
ορυκτός)  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Παρτίδες N°: 10414, 
20414, 30414, 40214, 12014, 22014, 32014. Έτος  
κατασκευής: 2014 Κωδικός ιστοσελίδας  
ΟΟΣΑ: 53000000 – ομορφιά / προσωπική υγιεινή 
/ φροντίδα  
Περιγραφή: Σκόνη  πράσινου πηλού για το  
δέρμα (250g και 500g).  
Χώρα προέλευσης:  ΓΑΛΛΙΑ 

 

Μικροβιολογικός και Χημικός  
Το προϊόν ενέχει μικροβιολογικό 
κίνδυνο  επειδή είναι 
επιμολυσμένο  
με υπερβολική ποσότητα 
παθογόνων μικροοργανισμών 
όπως αερόβιων μεσόφιλων  
βακτηρίων. Το προϊόν ενέχει 
χημικό κίνδυνο επειδή εμπεριέχει  
βάριο (308 mg/kg), μόλυβδο (35 
mg/kg) και αρσενικό (18 mg/kg).  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με 
τον Κανονισμό για τα Καλλυντικά 
προϊόντα.  
 

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

 

46 
A12/1226 

/14 
 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ Βερνίκι νυχιών  
Μάρκα: Depend  
Όνομα: GelLack  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 – ομορφιά  
/ προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Το Depend Gelack αποτελείται από 4  
προϊόντα: Depend GelLack Base, Depend 
GelLack Color, Depend GelLack Top και Depend 
Cleanser. Η βάση, το χρώμα και το βερνίκι 
απλώνονται σε στρώσεις, και κάθε μία στεγνώνει 
σε λαμπτήρα LED για 30 δευτερόλεπτα.  
Σύμφωνα με την συσκευασία τα προϊόντα δεν 
πρέπει να έρθουν σε επαφή με το δέρμα.  
Χώρα προέλευσης: ΣΟΥΗ∆ΙΑ  
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό  
κίνδυνο καθώς περιέχει μεγάλη 
ποσότητα ακρυλικού μονομερούς  
που έχει μια μεγάλη 
ερεθιστικότητα / αλλεργιογόνο 
δράση και μπορεί να προκαλέσει  
ζημιά στα νύχια ή / και στα χέρια. 
Κατά συνέπεια, οι καταναλωτές 
μπορούν να αναπτύξουν 
αλλεργία μετά από μακροχρόνια  
επαφή. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό για τα Καλλυντικά 
προϊόντα.  
 

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

 



 

Report  32-2014 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου 
Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 
χώρα 

31 
A12/1258 

/14 

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
Προϊόν λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: Caro  
Όνομα: Caro Light - Lightening oil  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
Αριθμός παρτίδας: L5B92778, Ημερ.  
παρασκευής και λήξης: F:12/13, E:12/15.  
Κωδικός ιστοσελίδας  ΟΟΣΑ: 53000000 – 
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Πορτοκαλί  πλαστικό 
μπουκάλι με χρυσούς, πράσινους, 
λευκούς και μαύρους χαρακτήρες και 
πορτοκαλί  καπάκι. Όγκος 50 ml.  
Χώρα προέλευσης: ΛΑΪΚΗ  
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ  

 

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

 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Η εισαγωγή  
απορρίφθηκε στα 
σύνορα.  
 

 



32 
A12/1259 

/14 
 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
Προϊόν λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: Caro  
Όνομα: Caro Light - Lightening Beauty 
Cream Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
Άγνωστος  Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
Αριθμός παρτίδας L8B069163  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 - 
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Πορτοκαλί πλαστικό μπουκάλι 
με πορτοκαλί καπάκι και λευκά γράμματα. 
Όγκος 500 ml. Ημερ. Παραγωγής και 
λήξης:  F:19/06, E:19/06/2016.  
Χώρα προέλευσης: ΛΑΪΚΗ  
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚ 
 

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

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Η εισαγωγή 
απορρίφθηκε στα  
σύνορα.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Report  36-2014 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου 
Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 
χώρα 

18 
A12/1391/ 

14 

 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 
Προϊόν λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: CARO light  
Όνομα: Lightening Beauty Cream  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: EAN 9501101 
371033  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: παραγ. 
10/2009, λήξη 09/2013  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 –  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Σωληνάριο κρέμας με  
πορτοκαλί βιδωτό πώμα σε πορτοκαλί  
χάρτινο κουτί.   
Χώρα προέλευσης: ΚΟΝΓΚΟ  

 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο  
επειδή περιέχει  υδροκινόνη ως 
ουσία λεύκανσης δέρματος 
(μετρούμενη τιμή 4.13% κατά 
βάρος). Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό  
Καλλυντικών 

 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Report  38-2014 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου 
Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 
χώρα 

15 
A12/1450/ 

14 
 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 
Προϊόν  λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: Skin Light  
Όνομα: Skin Light with carrot extract and  
vitamin E   
Τύπος/αριθμός  μοντέλου: ΑΓΝΩΣΤΟΣ  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Lot. CSL 
D15, παραγ. 03/04/2013, λήξης 04/2016, 
NAFDAC 02-6435  
Κωδικός ιστοσελίδας  ΟΟΣΑ: 53000000 – 
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Λευκή  συσκευασία που 
κλείνει με πορτοκαλί βιδωτό πώμα, 500 
gr.  
Χώρα προέλευσης:  ΑΚΤΗ 
ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 
 

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει 4,8% κατά βάρος  
υδροκινόνη. Η υδροκινόνη προκαλεί 
ερεθισμό του δέρματος και 
δερματίτιδα.  Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
για τα Καλλυντικά προϊόντα.  

 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.  
 

 

16 
A12/1451/ 

14 
 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 
Προϊόν λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: ClairLiss   
Όνομα: Clair Liss Génial toning body  
lotion with vitamin E  
Τύπος/αριθμός  μοντέλου: EΑΝ  
6181100 320329  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:Lot 2 3 60, 
παραγ. 10/12, λήξης 10/14  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 –  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Λευκό πλαστικό μπουκάλι με  
μωβ /ροζ βιδωτό καπάκι, χωρητικότητας  
500 ml.  
Χώρα προέλευσης: ΑΚΤΗ 
ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
επειδή  περιέχει 3,8% κατά βάρος 
υδροκινόνη. Η υδροκινόνη προκαλεί 
ερεθισμό του δέρματος και 
δερματίτιδα. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
για τα Καλλυντικά προϊόντα.  

 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά 
 



 

17 
A12/1452/ 

14 
 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 
Προϊόν λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: Crusader  
Όνομα: Skin toning cream  
Τύπος/αριθμός  μοντέλου: EAN  
5021699 000008  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: lot 121925, 
2017  
Κωδικός ιστοσελίδας  ΟΟΣΑ:53000000 –  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  

Περιγραφή:Πράσινο/λευκό χάρτινο  
κουτί με σωληνάριο, 50 g.  
Χώρα προέλευσης: ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ  
 
 

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει 1.7% κατά βάρος  
υδροκινόνη. Η υδροκινόνη προκαλεί 
ερεθισμό του δέρματος και 
δερματίτιδα.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με  
τον Κανονισμό για τα Καλλυντικά 
προϊόντα 
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά.  
 



18 
A12/1453/ 

14 
 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 
Προϊόν λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: Body Clear  
Όνομα: Lightening body lotion - new life  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: EΑΝ6181100 
280586  
Αριθμός Παρτίδας/Barcode: Παραγ. 
04/04/13, Λήξη 03/04/16  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ:53000000 –  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Λευκό πλαστικό δοχείο με  
πορτοκαλί βιδωτό  πώμα, χωρητικότητας  
500 ml.  
Χώρα προέλευσης:  
 

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει 4.5% κατά βάρος  
υδροκινόνη. Η υδροκινόνη προκαλεί 
ερεθισμό του δέρματος και 
δερματίτιδα. Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
για τα Καλλυντικά προϊόντα.  
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά.  
 

20 
A12/1455/ 

14 
 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 
Προϊόν  λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: Skin Light  
Όνομα: Skin Light, crème cocoa butter  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: ΑΓΝΩΣΤΟΣ  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Lot. CCBSL 
031, παραγ. 30/12/2013, λήξη 12/2016  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 –  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Συσκευασία ανοιχτού καφέ 
χρώματος με καφέ βιδωτό καπάκι,  
χωρητικότητας 500 ml. Χώρα 
προέλευσης:  
ΑΚΤΗ  ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ 
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
επειδή περιέχει 6% κατά βάρος 
υδροκινόνη. Η υδροκινόνη προκαλεί 
ερεθισμό του δέρματος και 
δερματίτιδα. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
για τα Καλλυντικά προϊόντα 
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Report  39-2014 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου 
Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 
χώρα 

44 
A12/1533/ 

14 
 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
Κραγιόν  
Μάρκα: BAOLISHI  
Όνομα: ΑΓΝΩΣΤΟ   
Τύπος/αριθμός μοντέλου: No 81, 87  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:6 933836 
100597  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ:53000000 – 
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: 1.  
Κραγιόν No 81, σε ροζ συσκευασία με 
ασημί  βάση, ετικέτα: "24 Hours Lasting 
Finish. Intensive wear lipstik".  
Καθαρό βάρος 3.5 g. Ημερ. λήξης: 
12.2018. 2. Κραγιόν No 87, σε διαφανή 
συσκευασία με καφέ βάση, ετικέτα: 
"Vitamin A, C, Е“,. Καθαρό βάρος 3.5 g.  
Ημερ. λήξης: 12.2017.  
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝΑ  
 

Χημικός  
Τα προϊόντα περιέχουν μεγάλη  
ποσότητα Μολύβδου και Καδμίου  
(μετρούμενη τιμή μέχρι 10 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


