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ΘΕΜΑ:       Aνάκληση των καλλυντικών  προϊόντων: 
• Σετ φυσικής χέννας - Dogul Kina Seti      (Χώρα προέλευσης Τουρκία) 
• Σύριγγα διαφανούς γέλης - Smilebryte   (Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ) 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Έχοντας  υπόψη: 
1.  Το άρθρο 6, παρ. ΙΙ, εδ. 9 του Ν.1316/83 
2.  Το άρθρο 8, παρ. 1 της Υπουργ. Απόφασης ∆Υ8δ/οικ. 3607/892/2001 
3.  Τις  µε αρ. πρωτ. ΕΟΦ 1135/07-01-201 ενηµερώσεις  των Τσεχικών, Βρετανικών  Αρµοδίων Αρχών   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 
  Την  απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης των καλλυντικών προϊόντων: 

• Σετ φυσικής χέννας - Dogul Kina Seti, Μάρκα Gökçehan, τύπος/αριθµός µοντέλου: 2122/10, µαύρο, 
ηµεροµηνία ελάχιστης διάρκειας: 31-12-2010 και περιγραφής: πράσινη σκόνη, µαύρη σκόνη και µείγµα 
αποξηραµένων µερών φυτού σε σελοφάν σακούλες µέσα σε ένα τυπωµένο κουτί      

  Το προϊόν ενέχει χηµικό κίνδυνο καθώς η µαύρη σκόνη περιέχει 29,9% π-φαινυλενοδιαµίνη (µέγιστη  
επιτρεπόµενη ποσότητα 6%) και δεν συµµορφώνεται προς την Οδηγία των Καλλυντικών 76/768/EEC. 

• Σύριγγα διαφανούς γέλης, Μάρκα: Smilebryte, τύπος/αριθµός µοντέλου: άγνωστος  
   Το προϊόν ενέχει χηµικό κίνδυνο καθώς περιέχει 9,9% απελευθερωµένο υπεροξείδιο του υδρογόνου (όριο 0,1%) 

   Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στα πλαίσια της προστασίας  της ∆ηµοσιάς Υγείας. Οι εταιρείες που 
πραγµατοποιούν τη διακίνηση του προϊόντος στην Ελληνική Αγορά οφείλουν να επικοινωνήσουν µε τους 
αποδέκτες του προϊόντος για την εφαρµογή της και να ολοκληρώσουν την απόσυρση του σε εύλογο χρονικό 
διάστηµα. Συγχρόνως, πρέπει να ενηµερωθεί η αρµόδια υπηρεσία του ΕΟΦ, ενώ τα σχετικά παραστατικά πρέπει 
να τηρούνται για διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών θέτοντας τα υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν. 
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              KAΘ.   ΙΩΑΝΝΗΣ  ΤΟΥΝΤΑΣ 
 

 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ  
♦ Γραφείο κ. Προέδρου και  κ. Αντιπροέδρου ΕΟΦ 
♦ ∆/νση ∆ηµοσίων Σχέσεων  &  Πληροφόρησης  
♦ ∆/νση Αξιολόγησης 
♦ Τµήµα Ελέγχου Κυκλοφορίας  
 

ΜΕ  ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ 
 
Χολαργός, 17-01-2011 
Αρ. Πρωτ.: 3300   
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