ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava

TASR, SITA
Bratislava, 25. 9. 2013
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných
výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre
nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku a v Rakúsku.
Ide o nasledujúce výrobky:
1. hlásenie č. 1290/ 13
názov: „Zuper Black“ – farba na tetovanie
značka: Zuper Black
výrobná dávka/typ: Batch BK 721MX40, MHD 30.06. 2017
krajina pôvodu: USA
popis: čierna tekutina, plastová fľaška s aplikátorom, viď obrázok

Vo výrobku bola zistená prítomnosť polycyklických aromatických uhlovodíkov (PAU)
( (benzo(a)pyrene – 350 μg.kg-1 a celkový obsah PAU - 10 946 μg.kg-1).
Výrobok (farba na tetovanie) nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje
požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up
(Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and
permanent make-up).
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2. hlásenie č. 1302/ 13
názov: „Creme Eclaircissante (skin lightening cream) – krém na zosvetlenie pokožky
značka: Mitchell Group
výrobná dávka/typ: Batch: 22003, bet before: 10/2014
krajina pôvodu: USA
popis: 50 g, tuba bielej a ružovej farby v kartónovej škatuľke, viď obrázok

Výrobok obsahuje látku hydrocortisone acetate, ktorá patrí medzi glukokortikoidy.
Glukokortikoidy sa nachádzajú v prílohe č. 2 (Zoznam zakázaných látok
v kozmetických výrobkoch, položka č. 300) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.
Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.
Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke
Európskej komisie - (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm).

S pozdravom

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky
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