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Αναφορά 34/2018
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

A12/1237/18

Ιρλανδία

Προϊόν

Λοσιόν για μωρά
Μάρκα: Pr.FRANCOISE BEDON Paris
Όνομα: Lait de toilette Hydratant pour Bébé
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστο
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Batch: 216/06/17/10
Barcode: 3 045050 086277
Περιγραφή: Ενυδατική λοσιόν για χρήση μετά την
αλλαγή πάνας. Λευκή συσκευασία 1000 ml με λεευκό
καπάκι. Αγγλική και γερμανική επισήμανση.
Χώρα προέλευσης: Γαλλία

Φύση κινδύνου

Μέτρα που έχουν ληφθεί
από την Κοινοποιούσα
χώρα

Χημικός
Οι ουσίες Methylchloroisothiazolinone
(MCI) και methylisothiazolinone (MI)
αναγράφονται στη λίστα των
συστατικών αυτού του προϊόντος που
δεν ξεπλένεται μετά τη χρήση. Η
δερματική επαφή με προϊόντα που
περιέχουν MCI και ΜΙ μπορεί να
προκαλέσει αλλεργική δερματίτιδα εξ
επαφής
σε ευαισθητοποιημένα άτομα.

Εθελοντικά μέτρα:
Απόσυρση του προϊόντος
από την αγορά (από τον
λιανοπωλητή)

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των Καλλυντικών.
Αναφορά 35/2018
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

A12/1250/18

Ιρλανδία

Προϊόν

Κρέμα λεύκανσης δέρματος
Μάρκα: Clinic Clear
Όνομα: Whitening Body Cream
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Batch: 0004878
Περιγραφή: Κρέμα λεύκανσης σώματος σε σωληνάριο

με πορτοκαλί και άσπρη ετικέτα.

Φύση κινδύνου

Χημικός

Το προϊόν περιέχει max 3% κατά
βάρος υδροκινόνη. Η μακροχρόνια
έκθεση του δέρματος σε υδροκινόνη
μπορεί να προκαλέσει δερματίτιδες

Μέτρα που έχουν ληφθεί
από την Κοινοποιούσα
χώρα
Εθελοντικά μέτρα:
Απόσυρση του προϊόντος
από την αγορά (από
λιανοπωλητή)

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των Καλλυντικών
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Χώρα προέλευσης: Τογκό

Ιρλανδία

A12/1251/18

Προϊόν ισιώματος μαλλιών
Μάρκα: Brazilian Blowout
Όνομα: Original Smoothing Solution
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος Αριθμός
παρτίδας/Barcode: Άγνωστο
Περιγραφή:
Διάλυμα ισιώματος μαλλιών σε καφέ μπουκάλι 1 lt που
φέρει αντλία διάθεσης (dispenser) στο πάνω μέρος.
Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ

Χημικός

Εθελοντικά μέτρα:

Το προϊόν περιέχει υψηλή ποσότητα Ανάκληση του προϊόντος
από τους τελικούς χρήστες
της ουσίας methylene glycol (με
(από λιανοπωλητή).
μέγιστη συγκέντρωση 7%). Η ουσία
αυτή, όταν χρησιμοποιείται σε
προϊόντα ισιώματος μαλλιών,
μπορεί να απελευθερώσει
φορμαλδεΰδη, ουσία που έχει
κατηγοριοποιηθεί ως πιθανός
καρκινογόνος παράγοντας και θέτει
σε κίνδυνο την υγεία των
καταναλωτών.
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των Καλλυντικών

Αναφορά 36/2018
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

A12/1267/18

Ηνωμένο
Βασίλειο

Προϊόν

Ταινίες λεύκανσης δοντιών
Μάρκα: Crest
Όνομα: Whitestrips
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 1 Hour Express, Classic Vivid, Gentle

Φύση κινδύνου

Χημικός

Το προϊόν περιέχει υπεροξείδιο του
υδρογόνου ως λευκαντικό παράγοντα με
μέγιστη συγκέντρωση 11.9% κατά
Routine, Glamorous White, Professional Effects , Supreme Flexfit, βάρος). Το υπεροξείδιο του υδρογόνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
Κοινοποιούσα
χώρα
Υποχρεωτικά
μέτρα (Προς τον
λιανοπωλητή):
Ενημέρωση
καταναλωτών
σχετικά με τους
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Supreme Professional
Αριθμός παρτίδας/Barcode:Άγνωστο
Περιγραφή:
Ταινίες λεύκανσης δοντιών. Αφορά μη καταχωρημένη εισαγωγή
από τρίτο διανομέα. Ο παραγωγός δεν παρήγαγε το προϊόν για
διάθεσή του σε καταναλωτές της ΕΕ.
Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ
Ιταλία

A12/1287/18

Προϊόν περιποίησης μαλλιών
Μάρκα: Gianasso
Όνομα: I Provenzali Balsamo erboristico ai semi di lino
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: lot 3167, 3067, 3137, 3167, 3487,

σε υψηλές συγκεντρώσεις προκαλεί
ερεθισμό του δέρματος και η κατάποσή
του είναι επιβλαβής.

κινδύνους,
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των Καλλυντικών.

Μικροβιολογικός

3527, 2987

Το προϊόν περιέχει αερόβια βακτήρια,
μύκητες και μούχλα. Η χρήση του σε
τραυματισμένο δέρμα ή η επαφή του με
τα μάτια μπορεί να προκαλέσει μόλυνση
ή ερεθισμό.

Περιγραφή:
Πλαστικό μπουκάλι περιέχον conditioner μαλλιών.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των Καλλυντικών.

Υποχρεωτικά
μέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά

Χώρα προέλευσης: Ιταλία

Αναφορά 37/2018
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

A12/1305/18

Ιρλανδία

Προϊόν

Προϊόν Χέννας
Μάρκα: Malika
Όνομα: Emergency Cone Henna
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Batch Number: 48533, Bar Code:

3574641063016
Περιγραφή:

Φύση κινδύνου

Χημικός

Το προϊόν περιέχει υψηλή συγκέντωση
φαινόλης (μέγιστη συγκέντρωση 2,12%
κατά βάρος). Τα φαινολικά διαλύματα
συγκέντρωσης 1% είναι διαβρωτικά και
μπορούν να προκαλέσουν χημικά

Μέτρα που έχουν
ληφθεί από την
Κοινοποιούσα
χώρα
Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά (από
τον
λιανοπωλητή)
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Το προϊόν περιέχεται σε κουτί πράσινου και χρυσού
χρώματος στην οποία απεικονίζεται φωτογραφία χεριών που
είναι ζωγραφισμένα με χέννα. Το κουτί περιέχει ξεχωριστά
σωληνάρια που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του
προϊόντος.

εγκαύματα.
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των Καλλυντικών.

Χώρα προέλευσης: Πακιστάν
Αναφορά 38/2018

No.

Κοινοποιούσα
χώρα

A12/1330/18

Βουλγαρία

Προϊόν

Σκιά ματιών
Μάρκα: Meis
Όνομα: New Attractive Fashion Color
Τύπος/αριθμός μοντέλου: MS0123S
Αριθμός παρτίδας/Barcode:

6950865402638

Περιγραφή:
Σκιά ματιών ασημένιου χρώματος σε μαύρο κουτάκι με
διαφανές κάλυμμα.
Χώρα προέλευσης: Κίνα

Φύση κινδύνου

Μικροβιολογικός
Το προϊόν περιέχει μικρόβια. Η χρήση του

σε τραυματισμένο δέρμα ή η επαφή του
με τα μάτια μπορεί να προκαλέσει
μόλυνση ή ερεθισμό.
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των Καλλυντικών.

Μέτρα που έχουν
ληφθεί από την
Κοινοποιούσα
χώρα
Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά (από
τον εισαγωγέα)
Υποχρεωτικά
μέτρα (στον
εισαγωγέα):
Απαγόρευση
διάθεσης και
άλλα
συνοδευτικά
μέτρα
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Αναφορά 39/2018
No.

Κοινοποιούσα
χώρα

A12/1384/18

Γαλλία

Προϊόν

Προϊόν μπάνιου
Μάρκα: TENTATION bulles de séduction
Όνομα: Mini Cupcake SANTA'S HAT
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Fragrance: Freesia flower
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Lot: 176012 Code:

3700146609897

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
Κοινοποιούσα
χώρα

Πνιγμός
Λόγω του χαρακτηριστικού σχήματος, χρώματος
και μεγέθους, το προϊόν θα μπορούσε
εσφαλμένα να θεωρηθεί ως τρόφιμο. Το τμήμα

Εθελοντικά
μέτρα:
Ανάκληση του
προϊόντος
(από τον
διανομέα)

που προσομοιάζει σε καπέλο του Άγιου
Βασίλη και κομμάτια της σαντιγύ θα
μπορούσαν να αποκολληθούν εύκολα. Ένα
παιδί θα μπορούσε να τα βάλει στο στόμα
του και να πνιγεί.

Περιγραφή:
Προϊόν μπάνιου σε σχήμα λευκού cupcake, με απομίμηση
σαντιγί και διακοσμητικά στοιχεία. Συσκευάζεται σε κόκκινο χαρτί. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό
των
Χώρα προέλευσης: Ολλανδία
Καλλυντικών.

A12/1390/18

Γερμανία

Χημικός
Το προϊόν περιέχει kojic acid (σε
συγκέντρωση 1.0% κατά βάρος), που μπορεί
Όνομα: Lightening Program for Men
να προκαλέσει ευαισθητοποίηση του
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Lotion Formula
Αριθμός παρτίδας/Barcode Lot: L#16045 Code: 6280675004235 δέρματος και η χρήση του σε μεγάλες
επιφάνειες του δέρματος δε θεωρείται
Περιγραφή:
ασφαλής.
Προϊόν λεύκανσης δέρματος
Μάρκα: Clairmen

Χώρα προέλευσης: Άγνωστο

Εθελοντικά
μέτρα (Από
διανομέα):
Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος
στην
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό αγορά και
άλλα
των
συνοδευτικά
Καλλυντικών.
μέτρα
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Αναφορά 40/2018
No.

Προϊόν

Κοινοποιούσα

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
Κοινοποιούσα
χώρα

Χημικός
Οι ουσίες Methylchloroisothiazolinone (MCI)
και methylisothiazolinone (MI) αναγράφονται στη
λίστα των συστατικών αυτού του προϊόντος που
δεν ξεπλένεται μετά τη χρήση. Η δερματική
επαφή με προϊόντα που
περιέχουν MCI και ΜΙ μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής
σε ευαισθητοποιημένα άτομα.

Υποχρεωτικά
μέτρα (Προς
τον
διανομέα):
Απαγόρευση
διάθεσης του
προϊόντος
στην
αγορά και
άλλα
συνοδευτικά

χώρα

A12/1453/18

Λιθουανία

Προϊόν δέρματος
Μάρκα: Danielle Laroche
Όνομα: Antistress Cream
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστο
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Batch No. 17A0059, barcode

7290101264255
Περιγραφή:
Καλλυντικό για την ενυδάτωση του προσώπου σε χαρτονένιο
κουτί άσπρου-ασημένιου χρώματος.

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των
Καλλυντικών.

Χώρα προέλευσης: Ισραήλ

μέτρα
Αναφορά 42 /2018
No.

Κοινοποιούσα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
Κοινοποιούσα
χώρα

Χημικός
Η ουσία methylisothiazolinone (MI)
αναγράφεται στη λίστα των συστατικών αυτού
του προϊόντος το οποίο δεν ξεπλένεται μετά τη
χρήση. Η MI μπορεί να προκαλέσει
δερματίτιδα σε ευαισθητοποιημένα άτομα. Το
προϊόν περιέχει ακόμη την αλλεργιογόνο ουσία

Εθελοντικά
μέτρα:
Ανάκληση
προϊόντος από
τους τελικούς
καταναλωτές
(από τον

χώρα

A12/1528/18

Γαλλία

Μάσκα προσώπου
Μάρκα: Naturface
Όνομα: Peel of gold mask
Τύπος/αριθμός μοντέλου: model 100 ml
Αριθμός παρτίδας/Barcode: EAN 8699300287291
Περιγραφή:
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Μάσκα προσώπου σε λευκό σωληνάριο.
Χώρα προέλευσης: Τουρκία

λιανοπωλητή)
linalool, η οποία δεν αναγράφεται στη λίστα
των συστατικών και περιέχεται σε επίπεδα
άνω του επιτρεπόμενου 0.001% για αυτήν την
κατηγορία προϊόντων.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των
Καλλυντικών.

A12/1534/1

Πορτογαλία

Ενυδατική κρέμα σώματος
Χημικός
Μάρκα: Moisturising cream
Οι ουσίες Methylchloroisothiazolinone
Όνομα: INCA
(MCI) και methylisothiazolinone (MI)
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 1. FRUTAS CON EXTRACTO NATURAL; αναγράφονται στη λίστα των συστατικών. Η
δερματική επαφή με προϊόντα που
2. LIMON
περιέχουν MCI και ΜΙ μπορεί να προκαλέσει
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 1. Ref. 066005 - Pieza; 2. Ref.
αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής
066007 - Pieza.
σε ευαισθητοποιημένα άτομα.
Περιγραφή:

Ενυδατική κρέμα σώματος σε πλαστικό δοχείο. 1. Πλαστικό
δοχείο χρώματος μπεζ 200 ml;2. Πλαστικό δοχείο χρώματος
κίτρινου 200 ml.

Υποχρεωτικά
μέτρα (Προς
τον διανομέα):
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των
Καλλυντικών.

Χώρα προέλευσης: Τουρκία

Αναφορά 43/2018
No.

Προϊόν

Κοινοποιούσα

Φύση κινδύνου

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
Κοινοποιούσα
χώρα

Χημικός
Το προϊόν περιέχει 2-αμινοφαινόλη. Η ουσία
αυτή είναι επιβλαβής σε περίπτωση εισπνοής ή
κατάποσης και υπάρχουν υποψίες ότι μπορεί
να προκαλέσει γενετικές ανωμαλίες και
αλλεργικές δερματικές αντιδράσεις.

Υποχρεωτικά
μέτρα (Προς
τον εισαγωγέα):

χώρα

A12/1547/18

Γαλλία

Σύστημα βαφής μαλλιών
Μάρκα: Gevemia
Όνομα: Hair Spa-Colorant Wubeizi Color
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 7/2 Dark Matt Blonde, MFG

07/13/2015
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστο

Ανάκληση του
προϊόντος από
τους τελικούς
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Περιγραφή:

Σύστημα βαφής μαλλιών (2x80 ml) σε χαρτονένιο κουτί
πράσινου χρώματος που περιέχει 1 αδιαφανές λευκό
πλαστικό μπουκάλι σφραγισμένο με μαύρο καπάκι, ένα
πράσινο πλαστικό σωληνάριο σφραγισμένο με άσπρο
καπάκι, μία χτένα και γάντια.

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των
Καλλυντικών.

χρήστες,
Απόσυρση του
προϊόντος από
την αγορά.

Χώρα προέλευσης: Κίνα

A12/1550/18

Γαλλία

Σαπούνι
Μάρκα: Bulles de savon
Όνομα: Savon burger
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστο
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Savon fromage 15g Batch No

DA1007 , Savon pain 100g Batch N0 B330 , Savon salade 20g
Batch No DA1128 , Savon steak hache 50g Batch N0 B330 ,
Savon tomate 20g Batch No DA1004
Περιγραφή:

5 διαφορετικά σαπούνια που προσομοιάζουν σε συστατικά
ενός χάμπουργκερ (ψωμί, τυρί, κρέας, ντομάτα, μαρούλι).
Όλο το «χάμπουργκερ» είναι τυλιγμένο σε διαφανή
μεμβράνη και περιέχεται σε χαρτονένια συσκευασία που
προσομοιάζει σε αντίστοιχη συσκευασία χάμπουργκερ fast
food.

Πνιγμός

Εθελοντικά
μέτρα:
Ανάκληση
προϊόντος από
Μικρά τμήματα του προϊόντος θα
τελικούς
μπορούσαν να αποκολληθούν ή να
χρήστες,
δαγκωθούν εύκολα. Ένα παιδί θα μπορούσε Απόσυρση
να τα βάλει στο στόμα του και να πνιγεί.
προϊόντος από
την αγορά (από
Το προϊόν δεν
τον
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των
κατασκευαστή)
Καλλυντικών.
Λόγω του χαρακτηριστικού σχήματος,
χρώματος και μεγέθους, το προϊόν θα
μπορούσε εσφαλμένα να θεωρηθεί ως τρόφιμο.

Χώρα προέλευσης: Γαλλία
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Αναφορά 44/2018

No.

Προϊόν

Κοινοποιούσα

Φύση κινδύνου

χώρα

A12/1600/18

A12/1601/18

Ηνωμένο
Βασίλειο

Γερμανία

Μικροβιολογικός
Το σύνολο των αερόβιων μικροβίων
(μέγιστη μετρούμενη συγκέντρωση
3600cfu/g) και το επίπεδο της μούχλας στο
προϊόν είναι εξαιρετικά υψηλά.
Η χρήση σε τραυματισμένο δέρμα ή η επαφή
Μάσκα πηλού που περιέχεται σε πλαστικό δοχείο. Το προϊόν
διατίθεται και ηλεκτρονικά (για παράδειγμα μέσω Amazon και με τα μάτια μπορεί να προκαλέσει μόλυνση
ή ερεθισμό.
eBay).
Μάσκα προσώπου
Μάρκα: Aztec Secret Health and Beauty
Όνομα: Indian Healing Clay
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: expiry dates 06/2020 and 03/2020
Περιγραφή:

Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των
Καλλυντικών.

Βαφή μαλλιών
Μάρκα: Bigen Hoyu
Όνομα: Permanent Powder Hair Colour
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 58 Oriental Black
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 0622 7 , 4 987205 905599
Περιγραφή:

Χημικός
Το προϊόν περιέχει υψηλή συγκέντρωση pphenylenediamine ( (μέγιστη μετρούμενη
συγκέντρωση 10% κατά βάρος) και
ανεπαρκή παράγοντα σύζευξης. Η μη
συζευγμένη p-phenylenediamine είναι
ισχυρός παράγοντας ευαισθητοποίησης του
δέρματος και μπορεί να προκαλέσει
αλλεργικές αντιδράσεις.

Σκόνη γκρίζου χρώματος για το βάψιμο των μαλλιών σε
πλαστικό μπουκάλι με βιδωτό καπάκι που περιέχεται σε
χαρτονένιο κουτί περιέχον οδηγίες χρήσης.
.
Χώρα προέλευσης: Ταϋλάνδη

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
Κοινοποιούσα
χώρα
Εθελοντικά
μέτρα: το
προϊόν
αφαιρέθηκε
από την
ιστοσελίδα της
Amazon
Υποχρεωτικά
μέτρα (Προς
τον
εισαγωγέα):
Καταστροφή
του προϊόντος
Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση
του προϊόντος
από την
αγορά (από
λιανοπωλητή).

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των
Καλλυντικών.
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A12/1602/18

Γερμανία

Βαφή μαλλιών
Μάρκα: Bigen Hoyu
Όνομα: Permanent Powder Hair Colour
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 48 Dark Chestnut
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 098 1 , 4 987205 905483
Περιγραφή:

Σκόνη γκρίζου χρώματος για το βάψιμο των μαλλιών σε
πλαστικό μπουκάλι με βιδωτό καπάκι που περιέχεται σε
χαρτονένιο κουτί περιέχον οδηγίες χρήσης.
Χώρα προέλευσης: Ταϋλάνδη

Χημικός
Το προϊόν περιέχει υψηλή συγκέντρωση pphenylenediamine and toluene-2,5-diamine
sulphate (μέγιστη μετρούμενη συγκέντρωση
4,9 και 4,2% κατά βάρος αντίστοιχα) και
ανεπαρκή παράγοντα σύζευξης. Οι μη
συζευγμένες η p-phenylenediamine και
toluene-2,5-diamine sulphate είναι ισχυροί
παράγοντες ευαισθητοποίησης του δέρματος
και μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές
αντιδράσεις.

Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση
του προϊόντος
από την
αγορά (από
λιανοπωλητή).

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των
Καλλυντικών.

A12/1603/18

Λετονία

Ενυδατική κρέμα/τζελ
Μάρκα: Bust Size
Όνομα: Unknown
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Unknown
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 4607013230729; Batch Nr. 031848
Περιγραφή:

Ενυδατική κρέμα/τζελ για την περιοχή του στήθους σε
πλαστικό σωληνάριο των 30 ml χρώματος
λευκού/μπλε/κόκκινου μέσα σε χαρτονένιο κουτί
λευκού/μπλε/κόκκινου χρώματος.
Χώρα προέλευσης: Ρωσία

Χημικός
Σύμφωνα με την επισήμανση του προϊόντος
το προϊόν περιέχει methylisothiazolinone
(MI) και methylchloroisothiazolinone
(MCI).
Οι ουσίες MCI και ΜΙ είναι ισχυροί παράγοντες
ευαισθητοποίησης και μπορούν να
προκαλέσουν αλλεργική δερματίτιδα σε
ευαισθητοποιημένα άτομα.

Υποχρεωτικά
μέτρα (Προς
τον
εισαγωγέα):

Απόσυρση
του προϊόντος
από την
αγορά

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των
Καλλυντικών.
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A12/1614/18

Ιρλανδία

Προϊόν βαφής μαλλιών
Μάρκα: Henné Souad
Όνομα: Light Red
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Product Ref: 2213.300
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Batch number: K1367 Bar code:

3289070103003
Περιγραφή:

Χέννα βαφής μαλλιών σε μπλε κουτί με κίτρινα και κόκκινα
γράμματα.
Χώρα προέλευσης: Γαλλία

Μικροβιολογικός
Το προϊόν είναι επιμολυσμένο με μεσόφιλα
αερόβια βακτήρια, μύκητες και μούχλα
(μετρηθείσες τιμές: 77,000 cfu/g for για τα
μεσόφιλα αερόβια βακτήρια και 9,000 cfu/g
μύκητες και μούχλα). Η χρήση του
προϊόντος σε τραυματισμένο δέρμα ή η
επαφή του με τα μάτια μπορεί να
προκαλέσει μόλυνση ή ερεθισμό.

Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση
του προϊόντος
από την
αγορά (από
λιανοπωλητή)

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των
Καλλυντικών.

Αναφορά 45/2018
No.

Κοινοποιούσα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

χώρα

A12/1637/18

Νορβηγία

Προϊόν λεύκανσης δέρματος
Μάρκα: CT+
Όνομα: Clear Therapy, extra lightening lotion carrot oil
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 6181100533279
Περιγραφή:

Κρέμα λεύκανσης δέρματος σε λευκό μπουκάλι με πορτοκαλί
καπάκι.

Χημικός
Το προϊόν περιέχει υδροκινόνη (max 2%). Η
υδροκινόνη μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του
δέρματος και δερματίτιδες.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των
Καλλυντικών.

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
Κοινοποιούσα
χώρα
Υποχρεωτικά
μέτρα (Προς
τον
διανομέα):
Απαγόρευση
διάθεσης και
άλλα
συνοδευτικά
μέτρα

Χώρα προέλευσης: Ακτή Ελεφαντοστού
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A12/1638/18

Ηνωμένο
Βασίλειο

Προϊόν λεύκανσης δέρματος
Μάρκα: Caro White
Όνομα: Lightening oil
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 13/1975B
Περιγραφή:

Προϊόν λεύκανσης δέρματος σε μπουκάλι λευκού και
πορτοκαλί χρώματος με γαλάζιο καπάκι.

Χημικός
Το προϊόν περιέχει υδροκινόνη (max 2%). Η
υδροκινόνη μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του
δέρματος και δερματίτιδες.
Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των
Καλλυντικών.

Απαγόρευση
διάθεσης και
άλλα
συνοδευτικά
μέτρα

Χημικός

Εθελοντικά
μέτρα:

Χώρα προέλευσης: Ακτή Ελεφαντοστού

A12/1661/18

Γερμανία

Προϊόν βαφής μαλλιών
Μάρκα: Black Rose
Όνομα: Hair Color Natural Brown
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Natural Brown
Αριθμός παρτίδας/Barcode: N0.- 550 / 8158650009866

Το προϊόν περιέχει υψηλή συγκέντρωση pαμινοφαινόλης (μέγιστη συγκέντρωση 7,2%
κατά βάρος) και ανεπαρκή παράγοντα
σύζευξης. Η μη συζευγμένη p-αμινοφαινόλη
Manufactured on 07/2016; Expiry date 06/2018
είναι ισχυρός παράγοντας ευαισθητοποίησης
Περιγραφή:
του δέρματος και μπορεί να προκαλέσει
Σκόνη για βαφή μαλλιών χρώματος σκούρου καφέ σε πλαστικό αλλεργική δερματική αντίδραση.
σακουλάκι των 10g. Πωλούνται σε χαρτονένιο κουτί με οδηγίες
χρήσης.
Το προϊόν δεν
Χώρα προέλευσης: Ινδία

Υποχρεωτικά
μέτρα (Προς
τον
διανομέα):

Απόσυρση
προϊόντος
από την
αγορά (από
τον
λιανοπωλητή)

συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των
Καλλυντικών.
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Αναφορά 47/2018

No.

Κοινοποιούσα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

χώρα

A12/1734/18

Γερμανία

Στοματικό διάλυμα
Μάρκα: Elina med
Όνομα: Anti-Plaque Mundspülung
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Batch No 710001
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 4326470477941
Περιγραφή:

Μικροβιολογικός

Το προϊόν περιέχει μεσόφιλα αερόβια
βακτήρια (μετρηθείσα τιμή 16000 cfu/g) ,
ενώ ανιχνεύθηκε και η ύπαρξη του
μικροοργανισμού Pseudomonas aeruginosa.
Υπάρχει κίνδυνος για μόλυνση δεδομένου
Στοματικό διάλυμα έτοιμο προς χρήση για την οδοντική χρήση. ότι του στοματικό διάλυμα έρχεται σε επαφή
Διαφανές διάλυμα γαλάζιου χρώματος με γεύση μέντας σε
με το στόμα, ενώ μπορεί να έρθει σε επαφή
μπουκάλι των 500 ml.
με τα χέρια και τα μάτια.
Χώρα προέλευσης: Βουλγαρία

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
Κοινοποιούσα
χώρα

Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση
του
προϊόντος
από την
αγορά (από
τον
διανομέα)

Το προϊόν δεν
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των
Καλλυντικών

Αναφορά 48/2018

No.

Κοινοποιούσα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

χώρα

A12/1780/18

Γαλλία

Αντισηπτικό σαπούνι
Μάρκα: Zakuro
Όνομα: Black soap
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Batch: 0352309-0172, EAN

Χημικός
Το προϊόν περιέχει υψηλή συγκέντρωση
triclocarban ως συντηρητικό (μετρούμενη

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
Κοινοποιούσα
χώρα
Υποχρεωτικά
μέτρα (προς
τον
λιανοπωλητή):
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8993379255534
Περιγραφή:

Κουτί που περιέχει πλάκα αντισηπτικού μαύρου σαπουνιού
90g
Χώρα προέλευσης: Ινδονησία

συγκέντρωση: 1.3% κατά βάρος) και 4chloroaniline (μετρούμενη συγκέντρωση:
0.2% κατά βάρος). Οι αρωματικές αμίνες
μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο ή/και
αλλεργικές αντιδράσεις.

Απόσυρση
προϊόντος
από την
αγορά

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό
των Καλλυντικών.
Αναφορά 49/2018

No.

Προϊόν

Κοινοποιούσα

Φύση κινδύνου

χώρα

A12/1828/18

Βουλγαρία

Προϊόν περιποίησης μαλλιών
Μάρκα: Insens
Όνομα: Hair Gel Extra Strong
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: barcode 3800003900942;

Χημικός
Το προϊόν περιέχει

Methylchloroisothiazolinone (MCI) και
Batch

number 70101A
Περιγραφή:

Τζελ φορμαρίσματος μαλλιών κίτρινου χρώματος σε άχρωμο
πλαστικό μπουκάλι με κίτρινο καπάκι
Χώρα προέλευσης: Βουλγαρία

methylisothiazolinone (MI).
Η δερματική επαφή με προϊόντα που
περιέχουν MCI και ΜΙ μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική δερματίτιδα σε ευαισθητοποιημένα
άτομα.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των Καλλυντικών.

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
Κοινοποιούσα
χώρα

Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση
προϊόντος από
την αγορά (από
τον
κατασκευαστή)
Υποχρεωτικά
μέτρα (στον
κατασκευαστή):
Απαγόρευση
διάθεσης και
άλλα
συνοδευτικά
μέτρα
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Τσεχία

A11/0094/18

Προϊόν μπάνιου
Μάρκα: Bomb Cosmetics
Όνομα: 101 Hydrations
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 5037028249130

Πνιγμός

Περιγραφή:

μπορεί να οδηγήσει τους καταναλωτές, και
ειδικότερα τα παιδιά, να τα βάλουν στο
στόμα, να καταπιούν τα σφαιρίδια και να
πνιγούν.

Προϊόν μπάνιου σχήματος που προσομοιάζει σε cupcake με
σαντιγύ και έξι κόκκινα σφαιρίδια στην κορυφή που
προσομοιάζουν σε καραμέλες. Το προϊόν έχει άρωμα
φρούτου του δάσους και είναι τυλιγμένο σε διαφανή
μεμβράνη.
Χώρα προέλευσης: Ηνωμένο Βασίλειο

Τα κόκκινα σφαιρίδια μπορούν εύκολα να
αποκολληθούν.

Υποχρεωτικά
μέτρα (στον
λιανοπωλητή):

Λόγω του χαρακτηριστικού σχήματος, χρώματος
και μεγέθους, το προϊόν θα μπορούσε
Απόσυρη του
εσφαλμένα να θεωρηθεί ως τρόφιμο. Αυτό

προϊόντος από
την αγορά

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό των Καλλυντικών.

Αναφορά 50/2018

No.

Κοινοποιούσα

Προϊόν

Φύση κινδύνου

χώρα

A12/1855/18

Τσεχία

Άρωμα
Μάρκα: JINBADI
Όνομα: RELEASE eau de perfume
Τύπος/αριθμός μοντέλου: N0: 321 Natural Spray
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 6 939042 301940

Χημικός

Το άρωμα περιέχει τις ουσίες hexyl
cinnamal, linalool, d-limonene, citronellol
και geraniol (σε συγκέντρωση: 0.14 %, 0.01
%, 0.004%, 0.002 % and 0.001 κατά βάρος,
Περιγραφή:
αντίστοιχα). Δεδομένου ότι οι ανωτέρω
ουσίες (οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν
50 ml Eau de parfum / Eau de Cologne/ Eau de toilette σε
αλλεργικές αντιδράσεις και
πλαστικό μπουκάλι, που φέρει κεφαλή τύπου σπρέυ και μαύρο
ευαισθητοποίηση) δεν αναγράφονται στον

Μέτρα που
έχουν ληφθεί
από την
Κοινοποιούσα
χώρα

Υποχρεωτικά
μέτρα:
Απόσυρση
του
προϊόντος
από την
αγορά (από
τον

πλαστικό καπάκι. Διατίθεται σε τυρκουάζ χαρτονένιο κουτί.
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Χώρα προέλευσης: Κίνα

κατάλογο των συστατικών, οι καταναλωτές
δεν γνωρίζουν την ύπαρξή τους στο προϊόν.

λιανοπωλητή)

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό
των Καλλυντικών.

A12/1856/18

Τσεχία

Άρωμα
Μάρκα: tianDe
Όνομα: ROYAL SCENT Woman
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Art. 70143 Spray
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 161202 1715/16, 5 905009

049669
Περιγραφή:

50 ml eau de parfum σε οβάλ γυάλινο μπουκάλι που φέρει
κεφαλή τύπου σπρέυ σε χρυσό χρώμα. Το μπουκάλι έχει
διαφανές πλαστικό καπάκι. Διατίθεται σε κόκκινο χαρτονένιο
κουτί.
Χώρα προέλευσης: Τσεχία

A12/1880/18

Ιρλανδία

Λοσιόν σώματος
Μάρκα: Bio Skincare
Όνομα: Hand and Body Papaya Skin Whitening Lotion
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Batch number: 30408; Bar code:

5060040701065
Περιγραφή:

Κρέμα λεύκανσης δέρματος σε άσπρο μπουκάλι των 400ml.
Χώρα προέλευσης: Ηνωμένο Βασίλειο

Χημικός
Το άρωμα περιέχει τις ουσίες hexyl
cinnamal, benzyl salicylate, coumarin και
alpha-isomethyl ionone (μετρηθείσες τιμές:
0.0069%, 0.0024%, 0.0012% and 0.0011%
κατά βάρος αντίστοιχα,).
Δεδομένου ότι οι ανωτέρω ουσίες, οι οποίες
μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές
αντιδράσεις και ευαισθητοποίηση, δεν
αναγράφονται στον κατάλογο των
συστατικών, οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν
την ύπαρξή τους στο προϊόν.

Υποχρεωτικά
μέτρα:
Απόσυρση
του
προϊόντος
από την
αγορά (από
τον
λιανοπωλητή)

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό
των Καλλυντικών.
Χημικός

Οι ουσίες Methylisothiazolinone (MI) και
methylisochlorothiazolinone (MCI)
αναγράφονται στον κατάλογο των
συστατικών. Δεν επιτρέπεται η χρήση των
MCI/MI σε καλλυντικά προϊόντα που δεν
ξεβγάζονται μετά τη χρήση.
Είναι παράγοντες ευαισθητοποίησης και
μορούν να προκαλέσουν δερματίτιδα

Εθελοντικά
μέτρα:
Απόσυρση
του
προϊόντος
από την
αγορά (από
τον
λιανοπωλητή)

σε ευαισθητοποιημένα άτομα.
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό
των Καλλυντικών.
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