
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

RAPEX REPORTS  20-22-24-25-27-28 (εβδομάδα)/2014 

Report 20 -2014 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν 
ληφθεί από την 

Κοινοποιούσα χώρα 

7 
A12/0701/ 

14 
 

ΑΥΣΤΡΙΑ Σαμπουάν  
Μάρκα:Dr Sacher's  
Όνομα  
Original Totes Meer Salz Shampoo  
Τύπος/αριθμός μοντέλου:39024  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:4 030348 198615  
Κωδικός ιστοσελίδας  
ΟΟΣΑ:53000000 – ομορφιά / προσωπική  
φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Μπουκάλι από άχρωμο διαφανές  
πλαστικό, κλείνει με βιδωτό καπάκι λευκού  
αδιαφανούς πλαστικού.  
Χώρα προέλευσης: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 

Μικροβιολογικός  
Το προϊόν ενέχει μικροβιολογικό  
κίνδυνο επειδή περιέχει υψηλό  
επίπεδο Ψευδομονάδες 
aeruginosa. Το προϊόν επίσης  
περιέχει αερόβια μεσόφιλα 
βακτήρια σε ποσότητα μέχρι  
27000 cfu/g. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον κανονισμό 
για τα Καλλυντικά.  
 

Εθελοντικά μέτρα:  
Προειδοποίηση των  
καταναλωτών για τους 
κινδύνους. Καταστροφή 
του προϊόντος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Report  22-2014 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν 
ληφθεί από την 

Κοινοποιούσα χώρα 

24 
A12/0831/ 

14 
 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ  

 

Παιδικό  σετ μακιγιάζ  
Μάρκα: Άγνωστη  
Όνομα: Beauty make-up set  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: NO. 1157 A  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:Item No: 4975000, B:  
60, EAN: 8713149750003  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 - ομορφιά 
/ προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Σετ  καλλυντικών για κορίτσια 
αποτελούμενο από 3 μέρη που όταν  διπλώνει 
σχηματίζει  τυλιγμένο γλυκό. Το σετ περιέχει: 
ρουζ, σκιά ματιών, lip gloss, κραγιόν, βερνίκια  
νυχιών, κλπ. Ηλικίες 3+.  
Χώρα προέλευσης: ΚΙΝ 

 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει κίνδυνο 
χημικών, εξαιτίας της παρουσίας 
220 mg / kg μολύβδου και 1,95  
mg / kg νικελίου. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον 
Κανονισμό για τα Καλλυντικά 
προϊόντα.  
 

Υποχρεωτικά  
μέτρα: Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά.  

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Report  24-2014 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου 
Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 
χώρα 

3 
A12/0884/ 

14 

 

ΓΑΛΛΙΑ 
Κρέμα λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: H20 Jours  
Όνομα: Naturel cream  
Τύπος/αριθμός  μοντέλου:Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
186000034086  
Κωδικός ιστοσελίδας \ ΟΟΣΑ:53000000 –  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή:Μαλακό μεταλλικό σωληνάριο,  
50 g, με βιδωτό καπάκι  και φυλλάδιο 
οδηγιών, που διατίθεται σε συσκευασία 
από χαρτόνι.  
Χώρα προέλευσης: ΙΤΑΛΙΑ 

 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
καθώς περιέχει προπιονική 
κλοβεταζόλη  (ποσοστό που  
δηλώνεται στη συσκευασία: 0,05%  
κατά βάρος), η οποία ανήκει στην  
κατηγορία των γλυκοκορτικοειδών.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με  
τον Κανονισμό για τα Καλλυντικά 
προϊόντα 

 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.  
 

 



8 
A12/0891/ 

14 
 

ΓΑΛΛΙΑ 
Κρέμα λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: Akagni  
Όνομα: Άγνωστο  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
Ημερ. παραγωγής: 30.1.2013, ημερ.  
λήξης: 30.1.2015  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
Lot: 5319 ή 5219 (δύσκολο να διαβαστούν 
από τα μοντέλα που βρέθηκαν)  
Κωδικός ιστοσελίδας  
ΟΟΣΑ: 53000000 - ομορφιά / προσωπική  
φροντίδα / υγιεινή Περιγραφή:Πορτοκαλί 
πλαστικό σωληνάριο των 50g με λευκό 
βιδωτό καπάκι που διατίθεται σε 
πορτοκαλί κουτί από χαρτόνι.  
Χώρα προέλευσης: ΑΓΝΩΣΤΗ 
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
καθώς περιέχει υδροκινόνη  
(αναγράφεται στην ετικέτα ποσοστό 
έως 4,6% κατά βάρος). Το προϊόν 
δεν συμμορφώνεται με τον 
Κανονισμό για τα Καλλυντικά 
προϊόντα.  
 

Υποχρεωτικά  
μέτρα:  
Απόσυρση του 
προϊόντος από την 
αγορά.  
 

9 
A12/0892/ 

14 

 

ΓΑΛΛΙΑ 
Κρέμα λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: Rodis  
Όνομα: Skin Light - Carrot  
Τύπος/αριθμός μοντέλου:Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Παρτίδα No: 
110127,  
ημερ. λήξης: 08 2016  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ:53000000 -  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή:Μαλακό μεταλλικό σωληνάριο  
των 30 g με λευκό βιδωτό πώμα και  
φυλλάδιο οδηγιών. 
∆ιατίθεται σε κουτί από χαρτόνι.  

Χώρα προέλευσης: ΙΤΑΛΙΑ 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
καθώς περιέχει προπιονική 
κλοβεταζόλη  (ποσοστό που  
δηλώνεται στη συσκευασία: 0,05%  
κατά βάρος), η οποία ανήκει στην  
κατηγορία των γλυκοκορτικοειδών.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με  
τον Κανονισμό για τα Καλλυντικά 
προϊόντα 

 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά.  
 

 



10 
A12/0893/ 

14 

 

ΓΑΛΛΙΑ 
Κρέμα λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: MD  
Όνομα:  Strong Cream  
Τύπος/αριθμός μοντέλου:Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
Παρτίδα 1360001  
Κωδικός ιστοσελίδας  ΟΟΣΑ:53000000 -  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Μαλακό μεταλλικό σωληνάριο  
των 30 g με λευκό βιδωτό πώμα και  
φυλλάδιο οδηγιών. ∆ιατίθεται σε κουτί από  
χαρτόνι.  
Χώρα προέλευσης: ΙΤΑΛΙΑ 

 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
καθώς περιέχει προπιονική  
κλοβεταζόλη  (ποσοστό που  
δηλώνεται στη συσκευασία: 0,05%  
κατά βάρος), η οποία ανήκει στην  
κατηγορία των γλυκοκορτικοειδών.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με  
τον Κανονισμό για τα Καλλυντικά 
προϊόντα.  

 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά.  
 

19 
A12/0903/ 

14 
 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Κρέμα χεριών  
Μάρκα: B. Braun  
Όνομα:Trixo -lind  pure  
Τύπος/αριθμός μοντέλου:Trixo-lind  
pure "West" - 500 ml  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:7  
612449100550  
Κωδικός ιστοσελίδας  ΟΟΣΑ:53000000 –  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Κρέμα χεριών για ευαίσθητα  
χέρια.  
Χώρα προέλευσης: ΕΛΒΕΤΙΑ 
 

Μικροβιολογικός  
Το προϊόν ενέχει μικροβιολογικό  
κίνδυνο, καθώς είναι μολυσμένο από  
παθογόνους μικροοργανισμούς,  
όπως οι Ψευδομονάδες aeruginosa, 
που μπορούν να πρoκαλέσουν  
σοβαρές λοιμώξεις. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
για τα Καλλυντικά προϊόντα.  
 

Εθελοντικά  
μέτρα: Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά.  
 



29 
A12/0913/ 

14 
 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 
Φυσική βαφή μαλλιών  
Μάρκα: ArtKolor  
Όνομα: XHA  
Τύπος/αριθμός  μοντέλου:  
Lot No. 08 08 16  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
4602121000073  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ:53000000 –  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Βαφή μαλλιών χένα που  
διατίθεται σε  συσκευασίες των 25 g,  
που στη μια πλευρά φέρει εικόνα γυναίκας  
με κόκκινα μαλλιά και  ενδείξεις στα 
ρωσικά.  
Χώρα προέλευσης: ΡΩΣΣΙΑ 
 

Μικροβιολογικός  
Το προϊόν ενέχει μικροβιολογικό  
κίνδυνο, καθώς το συνολικό 
μικροβιακό φορτίο είναι πολύ  
υψηλό (μετρηθείσες τιμές έως 
300000 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 
 

 

 

Report  25-2014 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου 
Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 
χώρα 

 
2 

A12/0941/ 
14 

 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 
Κρέμα ποδιών  
Μάρκα: Natura Siberica  
Όνομα: Nourishing and Moisturizing Daily  
Foot cream  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 –  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Πράσινο  σωληνάριο 75 ml  
κρέμα ποδιών συσκευασμένη σε λευκό 
χάρτινο κουτί 
Χώρα προέλευσης: ΡΩΣΣΙΑ  

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
γιατί περιέχει μεθυλο-
ισοθειαζολινόνη (MI)  πέραν του  
εγκεκριμένου ορίου συγκέντρωσης  
(μετρηθείσα τιμή: 0,36%). Η MI είναι  
ένα αντιδραστήριο  που προκαλεί  
ερεθισμούς και μπορεί να 
προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα  
και αλλεργικές δερματικές 
αντιδράσεις, όταν υπερβαίνει την  
εγκεκριμένη μέγιστη συγκέντρωση.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με  

Υποχρεωτικά  
μέτρα:  
Ανάκληση από  
τους τελικούς  
καταναλωτές.  
 



 
τον Κανονισμό για τα  
Καλλυντικά προϊόντα.  

 

10 
A12/0949/ 

14 
 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 
Μάσκα προσώπου  
Μάρκα: Natura Siberica  
Όνομα: Νourishing Facial Mask  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ:53000000 –  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Κόκκινο σωληνάριο 75 ml  
συσκευασμένο σε κόκκινο χάρτινο κουτί  
με ροζ ετικέτα.  
Χώρα προέλευσης: ΡΩΣΣΙΑ  
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
γιατί περιέχει μεθυλο- 
ισοθειαζολινόνη (MI) πέραν του  
εγκεκριμένου ορίου συγκέντρωσης  
(μετρηθείσα τιμή: 0,03%). Η MI είναι  
ένας αντιδραστήριο που προκαλεί  
ερεθισμούς και μπορεί να 
προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα  
και αλλεργικές δερματικές 
αντιδράσεις, όταν υπερβαίνει την  
εγκεκριμένη μέγιστη συγκέντρωση.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με  
τον Κανονισμό για τα Καλλυντικά 
προϊόντα 
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Ανάκληση από  
τους τελικούς 
καταναλωτές. 
 

11 
A12/0950/ 

14 
 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 
Κρέμα φροντίδας μωρών  
Μάρκα: Natura Little Siberica  
Όνομα: Baby Daily Care Cream  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ:53000000 –  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Λευκό σωληνάριο 75 ml  
συσκευασμένο σε λευκό χάρτινο κουτί με  
εικόνα πουλιού.  
Χώρα προέλευσης:  
ΡΩΣΣΙΑ 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
γιατί περιέχει μεθυλο- 
ισοθειαζολινόνη (MI) πέραν του  
εγκεκριμένου ορίου συγκέντρωσης  
(μετρηθείσα τιμή: 0,027%). Η MI 
είναι ένας αντιδραστήριο που 
προκαλεί ερεθισμούς και μπορεί  
να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα  
και αλλεργικές δερματικές 
αντιδράσεις, όταν υπερβαίνει την  
εγκεκριμένη μέγιστη συγκέντρωση.  

Υποχρεωτικά  
μέτρα: Ανάκληση από  
τους τελικούς 
καταναλωτές  



Επιπλέον το προϊόν χρησιμοποιείται 
για τα μωρά που είναι πιο ευαίσθητα 
στην ανεπιθύμητες αντιδράσεις όταν  
εκτίθενται σε ουσίες  
 

12 
A12/0951/ 

14 
 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 
Αφρός/μους σώματος  
Μάρκα: Organic shop  
Όνομα: Organic Vanilla & Orchid body  
mousse  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000- 
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Μαύρο και λευκό βαζάκι 250  
ml με εικόνα κίτρινου λουλουδιού στο 
πάνω μέρος.  
Χώρα προέλευσης: ΡΩΣΣΙΑ  
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
γιατί  περιέχει μεθυλο- 
ισοθειαζολινόνη (MI) πέραν του  
εγκεκριμένου ορίου συγκέντρωσης  
(μετρηθείσα τιμή: 0,028%). Η MI 
είναι ένας αντιδραστήριο που 
προκαλεί ερεθισμούς και μπορεί  
να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα  
και αλλεργικές δερματικές 
αντιδράσεις, όταν υπερβαίνει την  
εγκεκριμένη μέγιστη συγκέντρωση.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με  
τον Κανονισμό για τα Καλλυντικά 
προϊόντα 
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Ανάκληση από τους 
τελικούς καταναλωτές.  
 

 



13 
A12/0952/ 

14 
 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 
Βούτυρο σώματος  
Μάρκα: Organic Shop  
Όνομα: Organic Vanilla & Shea Body  
butter  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 –  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: μαύρο και λευκό βαζάκι 250  
ml.  
Χώρα προέλευσης: ΡΩΣΣΙΑ  
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
γιατί  περιέχει μεθυλο- 
ισοθειαζολινόνη (MI) πέραν του  
εγκεκριμένου ορίου συγκέντρωσης  
(μετρηθείσα τιμή: 0,026%). Η MI 
είναι ένας αντιδραστήριο που 
προκαλεί ερεθισμούς και μπορεί  
να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα  
και αλλεργικές δερματικές 
αντιδράσεις, όταν υπερβαίνει την  
εγκεκριμένη μέγιστη συγκέντρωση.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με  
τον Κανονισμό για τα Καλλυντικά 
προϊόντα 
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Ανάκληση από τους 
τελικούς καταναλωτές.  
 

47 
A12/0987/ 

14 
 

ΓΑΛΛΙΑ 
Κρέμα λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: L’Abidjanaise  
Όνομα:Carotte Créme  
Τύπος/αριθμός μοντέλου:Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Lot 63  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ:53000000 –  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Κρέμα που αντιμετωπίζει τα  
σημάδια του δέρματος σε εύκαμπτο 
μεταλλικό σωληνάριο 50 gr με βιδωτό 
πώμα σε πορτοκαλί και λευκό χάρτινο 
κουτί.  
Χώρα προέλευσης: ΑΓΝΩΣΤΗ  
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
καθώς περιέχει προπιονική 
κλοβεταζόλη (ποσοστό που  
δηλώνεται στη συσκευασία: 0,05%  
κατά βάρος), η οποία ανήκει στην  
κατηγορία των γλυκοκορτικοειδών.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με  
τον Κανονισμό για τα Καλλυντικά 
προϊόντα 
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά.  
 



48 
A12/0988/14 

 
ΓΑΛΛΙΑ 

Κρέμα λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: L’Abidjanaise  
Όνομα: Άγνωστο  
Τύπος/αριθμός μοντέλου:Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:Lot 040113  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ:53000000 –  
ομορφιά / προσωπική  φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Κρέμα δέρματος σε εύκαμπτο  
μεταλλικό σωληνάριο  50 gr με λευκό  
πλαστικό βιδωτό πώμα . Συσκευάζεται σε  
χάρτινο κουτί, που φέρει οδηγίες χρήσης.  
Χώρα προέλευσης: ΑΓΝΩΣΤΗ  
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
καθώς περιέχει προπιονική 
λοβεταζόλη  (ποσοστό που  
δηλώνεται στη συσκευασία: 0,05%  
κατά βάρος), η οποία ανήκει στην  
κατηγορία των γλυκοκορτικοειδών.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με  
τον Κανονισμό για τα Καλλυντικά 
προϊόντα.  
 

Υποχρεωτικά  
μέτρα: Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά.  
 

49 
A12/0989/ 

14 
 

ΓΑΛΛΙΑ 
Κρέμα λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: Biopharma  
Όνομα: Rapid'Clair Gel  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:Παρτίδες: 
RC289, RC187 και RC288,  
Barcode: 8906042470073 Κωδικός 
ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 – ομορφιά 
/ προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Πλαστικό σωληνάριο 30 gr, 
με βιδωτό καπάκι σε χάρτινο κουτί.  
Χώρα προέλευσης: ΙΝ∆ΙΑ  
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
καθώς περιέχει προπιονική  
κλοβεταζόλη (ποσοστό που  
δηλώνεται στη  συσκευασία: 0,05%  
κατά βάρος), η οποία ανήκει στην  
κατηγορία των γλυκοκορτικοειδών.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με  
τον Κανονισμό για τα Καλλυντικά 
προϊόντα 
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά.  
 

 

 

 

 

Report  27-2014 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου 
Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 
χώρα 



30 
A12/1058/ 

14 
 

ΑΥΣΤΡΙΑ 
Προϊόν λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: Bio-Claire  
Όνομα: Lightening body lotion without  
hydroquinone  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 350 ml /  
11.8 fl oz  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ:53000000 -  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Λοσιόν λεύκανσης δέρματος 
σε πλαστικό λευκό μπουκάλι.  
Χώρα προέλευσης: ΣΕΝΕΓΑΛΗ  
 

Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
καθώς περιέχει προπιονική  
κλοβεταζόλη  (μετρηθείσα τιμή:  
0,0094% κατά βάρος), η οποία  
ανήκει στην κατηγορία των  
γλυκοκορτικοειδών. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
για τα καλλυντικά προϊόντα 

 

Εθελοντικά  
μέτρα: Προειδοποίηση  
των καταναλωτών για  
τους κινδύνους 
 

 

32 
A12/1060/ 

14 
 

ΓΑΛΛΙΑ 
Προϊόν λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: Angel  Cosmetics  
Όνομα: CARO LIGHT - Lightening lotion  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 30 ml  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Lot : F0712  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 -  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή: Πλαστικό μπουκάλι με  
δοσομετρητή με βιδωτό πορτοκαλί 
καπάκι.  
Χώρα προέλευσης: ΛΑΪΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ  
 

Χημικός  
Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο 
καθώς περιέχει υδροκινόνη 
(μετρηθείσα τιμή: 0,2%).  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με  
τον Κανονισμό για τα Καλλυντικά 
Προϊόντα 

 

Εθελοντικά  
μέτρα:  Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά.  
 

 

 

 

 

 

 



Report  28-2014 

No. 
Κοινοποιούσα χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου 
Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 
χώρα 

2 
A12/1088/ 

14 
 

Βουλγαρία 
Κρέμα προσώπου  
Μάρκα: Simetria  
Όνομα: Simetria Vitamin K & Arnica  
Cream  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: PM-02  
Αριθμός Παρτίδας/Barcode: LOT 2665, 
EXP 07/16  
Κωδικός ιστοσελίδας ΟΟΣΑ: 53000000 -  
ομορφιά / προσωπική φροντίδα / υγιεινή  
Περιγραφή:Καλλυντικό προϊόν, που 
σύμφωνα με την ετικέτα περιέχει Βιταμίνη 
K1 και Αρνίκα. Παρέχεται σε διάφανο 
βαζάκι με ασημί καπάκι, 30 g.  
Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ  
 

Χημικός  
Η Βιταμίνη K1 είναι λλεργιογόνος και  
προκαλεί  δερματίτιδες. Επίσης,  
σε περιπτώσεις προϋπάρχουσας  
ευαισθητοποίησης, που αποκτήθηκε 
από  τοπική εφαρμογή Βιταμίνης Κ1 
που περιέχεται σε καλλυντικά, 
μπορεί  κάποιος να μην είναι  
σε θέση να λαμβάνει Βιταμίνη Κ1 για  
θεραπευτικούς λόγους ή να 
προκαλούνται αλλεργικές 
αντιδράσεις κατά τη θεραπεία με 
Βιταμίνη  Κ1. Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
για τα Καλλυντικά Προϊόντα.  

 

Υποχρεωτικά  
μέτρα: Απόσυρση του  
προϊόντος από την 
αγορά  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


