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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

RAPEX REPORTS  (αναφορά) 19-20-21-22-24-25-27-29-31-32-33-34-36-38-39-43-44/2016 

Αναφορά   19-2016 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0669/16 Δημοκρατία της 
Τσεχίας 

Άρωμα Eau de Toilette  
Μάρκα: CUBA ORIGINAL by PARFUMS DES CHAMPS  
Όνομα: CUBA GOLD FOR MEN  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: LOT: N: 9655  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 5425017732389  
Περιγραφή: Άρωμα Eau de Toilette (100 ml) σε καφέ 
μπουκάλι σε σχήμα πούρου. Η εξωτερική συσκευασία 
είναι ένα μεταλλικό, κυλινδρικό κουτί με καπάκι.  
Χώρα προέλευσης: Βέλγιο   

Χημικός   
Το άρωμα περιέχει τα αλλεργιογόνα 
συστατικά Limonen, Linalool, 
Cinnamaldehyd, Eugenol, alfa- 
isomethylionon, Lilial, Coumarin,  
Amylcinnamyl aldehyd, Lyral και  
Hexylcinnamaldehyd σε ποσοστό 
πάνω από 0.001%.  
Αυτά δεν αναγράφονται στη λίστα 
των συστατικών και οι  
καταναλωτές δεν είναι ενήμεροι για 
την παρουσία συστατικών,  
που μπορεί να προκαλέσουν 
αλλεργίες και ευαισθητοποίηση.    
 
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον 
Κανονισμό των Καλλυντικών.     

Υποχρεωτικά μέτρα:   
Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά. 

 

A12/0670/16 Δημοκρατία της 
Τσεχίας 

Άρωμα Eau de Toilette  
Μάρκα: Shirley May  
Όνομα: Women in Green  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: PD.04-14, ED. 04-19  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 6295124003639 (επί της 
εξωτερικής συσκευασίας), B.462174D (επί του 
μπουκαλιού)  
Περιγραφή: Άρωμα Eau de Toilette (50 ml) σε γυάλινο 
μπουκάλι σε σχήμα γυναίκας, με πράσινο πώμα. 
Συσκευάζεται σε πράσινο,  
χάρτινο κουτί, τυλιγμένο σε σελοφάν.  
 
Χώρα προέλευσης: Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα        

Χημικός   
Το άρωμα περιέχει τα αλλεργιογόνα 
συστατικά Limonen, Linalool, Benzyl 
alcohol, Citronellol, Geraniol,  
Citral, Hydroxycitronellal, Lilial, 
Farnesol, Amylcinnamyl aldehyd, 
Lyral, Hexylcinnamaldehyd σε 
ποσοστό πάνω από 0.001%. Αυτά 
δεν αναγράφονται στη λίστα  
των συστατικών και οι καταναλωτές 
δεν είναι ενήμεροι για την παρουσία 
συστατικών, που μπορεί να 
προκαλέσουν αλλεργίες και 

Υποχρεωτικά μέτρα:   
Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά. 
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ευαισθητοποίηση.  
 
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον 
Κανονισμό των Καλλυντικών. 

A12/0671/16 Δημοκρατία της 
Τσεχίας 

Άρωμα Eau de Parfum  
Μάρκα: Άγνωστη  
Όνομα: Miss AMERICA - Parfum de Toilette  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: NO.3777 (μόνο επί της  
εξωτερικής συσκευασίας)  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 6937926304339  
Περιγραφή: Άρωμα Eau de parfum σε μπουκάλι (55 ml) 
με ασημί πώμα.  
Συσκευάζεται σε χάρτινο κουτί στα χρώματα της  
σημαίας των ΗΠΑ. Υπάρχει η εικόνα του Αγάλματος της 
Ελευθερίας πάνω στο  
μπουκάλι και το κουτί.  
 
Χώρα προέλευσης: Κίνα 

Χημικός   
Το άρωμα περιέχει τα αλλεργιογόνα 
συστατικά  
Linalool, Citral, Hydroxycitronellal, 
Lilial, Coumarin, Farnesol και  
Hexylcinnamaldehyd σε ποσοστό 
πάνω από 0.001%. Αυτά δεν  
αναγράφονται στη λίστα των 
συστατικών και οι καταναλωτές δεν 
είναι ενήμεροι για την  
παρουσία συστατικών, που μπορεί 
να προκαλέσουν αλλεργίες και 
ευαισθητοποίηση.  
 
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον 
Κανονισμό των  
Καλλυντικών.  

Υποχρεωτικά  
μέτρα:  
Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά    
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Αναφορά   24-25 /2016 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0732 
/16 
 

Γαλλία Προϊόν περιποίησης επιδερμίδας  
Μάρκα: ANAZWINA  
Όνομα: BOUE DE LA ME MORTE ('Dead sea mud')  
Τύπος/αριθμός μοντέλου:75 ml  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:S023-ER7, ημερομηνία 
λήξης: 09/2020  
Περιγραφή: Λάσπη από τη Νεκρά Θάλασσα για το  
πρόσωπο και το σώμα. ∆ιατίθεται σε γυάλινο δοχείο  
75 ml με λευκό, πλαστικό πώμα, που περιβάλλεται από  
πράσινο κορδόνι με ετικέτα που αναγράφει τη σύνθεση  
και τους όρους χρήσης.  
 
Χώρα προέλευσης: Ιορδανία  
 

Χημικός. Η ποσότητα του  
Νικελίου στο προϊόν είναι πολύ 
υψηλή (μετρηθείσα τιμή 0.0017% 
κατά βάρος). Το Νικέλιο είναι ισχυρό 
ερεθιστικό και μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις 
στην περίπτωση που περιέχεται σε  
αντικείμενα που έρχονται σε άμεση 
και παρατεταμένη επαφή με το 
δέρμα. Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
των Καλλυντικών.  
 

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

 

A12/0745/16 Γερμανία Αντηλιακή κρέμα για παιδιά  
Μάρκα: Nivea  
Όνομα: Nivea Sun Kids  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
1) Nivea Sun Kids swim & play latte solare SPF 50+,  
85833, 2) Nivea Sun Kids swim & play SPF 30, 85832,  
3) Nivea Sun Kids latte solare protettivo SPF 50+,  
85486  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 

1) Batch n°: 42243476A, 50455376B, 50765776B,  
50876076A, 50876076B.  
2)  Batch n°: 41225076A.  
3)  Batch n°: 40165120, 44346674, 50257774,  
50668374, 50618474  
Περιγραφή: ∆ύο μπλε, πλαστικά σωληνάρια με κίτρινα 
πώματα (μοντέλα 1 και 2) και ένα μπλε μπουκάλι με 
κίτρινο πώμα (μοντέλο 3). Μια νέα, αυτοκόλλητη ετικέτα 
έχει προστεθεί στα προϊόντα με οδηγίες και 
προειδοποιήσεις σε διάφορες γλώσσες.  
Χώρα προέλευσης: Γερμανία  

Βλάβη για την υγεία / ∆ιάφορα  
Λόγω λανθασμένης μετάφρασης, η 
έκδοση  της ετικέτας στα γαλλικά  
δίνει παραπλανητικές οδηγίες στους  
καταναλωτές, δηλώνοντας ότι τα 
μωρά και τα μικρά παιδιά θα πρέπει 
να εκθέτονται απευθείας στο φως του  
ήλιου αντί για τη σωστή δήλωση «τα 
μωρά και τα μικρά παιδιά δεν θα   
πρέπει να εκθέτονται απευθείας στο 
φως του ήλιου». Αυτό θα μπορούσε 
δυνητικά να οδηγήσει στην έκθεση  
των βρεφών και των μικρών παιδιών 
στο ήλιο για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
των  Καλλυντικών.  
 

Εθελοντικά  
μέτρα: Απόσυρση του  
προϊόντος από την αγορά 
(Από τον κατασκευαστή)  
Η απόσυρση, σύμφωνα με  
έγγραφη δήλωση του  
διανομέα της  Nivea στη 
χώρα μας, δεν αφορά  
προϊόντα, που έχουν 
εισαχθεί από την επίσημη  
αντιπρόσωπο στην 
Ελλάδα 
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A12/0748 
/16 
 

Γερμανία Χρωματιστή πούδρα  
Μάρκα: HOLIRAUSCH  
Όνομα: Holi Gulal Pulver ('Holi Gulal powder')  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
Χρώμα: σκούρο μπλε  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 1MZ14FCL, κατανάλωση 
έως 25.3.2016  
Περιγραφή: ∆ιάφανη σακούλα 100g, σφραγισμένη  
και εκτυπωμένη, που περιέχει σκούρα μπλε πούδρα.  
Χώρα προέλευσης: Ινδία  
 

Βλάβη για την υγεία / ∆ιάφορα,  
Μικροβιολογικός  
Πάνω από το 30% των  
σωματιδίων της πούδρας είναι τόσο 
μικρά ώστε να μπορούν να  
εισέλθουν στις κυψελίδες των  
πνευμόνων. Τα σωματίδια περιέχουν  
ταλκ, το οποίο πρέπει να  
κρατείται μακριά από τη  
μύτη και το στόμα  παιδιών έως 3 
ετών. Επιπλέον, η πούδρα  
περιέχει τη βαφή CI 42535, η οποία 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρή  
ζημιά στα μάτια και είναι επιβλαβής 
αν εισπνευσθεί. Επίσης, το προϊόν 
είναι μολυσμένο με αερόβια, 
μεσόφιλα βακτήρια (μετρηθείσα  
τιμή 19000 cfu/g). Η συσκευασία δεν 
φέρει την κατάλληλη επισήμανση, 
που να συστήνει την υποχρεωτική 
χρήση προστασίας για το στόμα, τη 
μύτη και τα μάτια και θα μπορούσε,  
σύμφωνα με την προβλέψιμη χρήση 
του, να οδηγήσει σε προβλήματα του  
αναπνευστικού συστήματος και των  
ματιών και λοιμώξεις, καθώς η 
πούδρα μπορεί να εισπνευσθεί, να 
έρθει σε επαφή με το στόμα, τα χέρια 
και τα μάτια ή να χρησιμοποιηθεί από  
παιδιά. Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
των Καλλυντικών 
 

Εθελοντικά μέτρα:  
Ανάκληση του  
προϊόντος από τους 
τελικούς χρήστες  
Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά (Από το 
∆ιανομέα)  
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A11/0060 
/16 
 

Γερμανία Χρωματιστή πούδρα  
Μάρκα:HOLIRAUSCH  
Όνομα:Τύπος/αριθμός μοντέλου:Holi Gulal Pulver ('Holi 
Gulal powder')  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:Κόκκινο: 1MZ14FCL,  
κατανάλωση έως 25.3.2016  
Περιγραφή: ∆ιάφανη σακούλα 100g, σφραγισμένη  
και εκτυπωμένη, που περιέχει κόκκινη πούδρα.  
Χώρα προέλευσης: Ινδία  
 

Βλάβη για την υγεία / ∆ιάφορα,  
Μικροβιολογικός  
Η πούδρα περιέχει ταλκ, το οποίο 
πρέπει να κρατείται μακριά από τη  
μύτη και το στόμα παιδιών έως 3 
ετών. Επιπλέον, η πούδρα περιέχει 
τη βαφή CI 45170, η οποία μπορεί  
να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στα 
μάτια. Επίσης, το προϊόν είναι  
μολυσμένο με αερόβια, μεσόφιλα 
βακτήρια (μετρηθείσα τιμή 36000  
cfu/g). Η συσκευασία δεν φέρει την  
κατάλληλη επισήμανση, που να 
συστήνει την υποχρεωτική χρήση  
προστασίας για το στόμα, τη μύτη και 
τα μάτια και θα μπορούσε, σύμφωνα 
με την προβλέψιμη χρήση του,  
να οδηγήσει σε προβλήματα του  
αναπνευστικού συστήματος και των  
ματιών και λοιμώξεις, καθώς η 
πούδρα μπορεί να εισπνευσθεί, να 
έρθει σε επαφή με το στόμα, τα χέρια 
και τα μάτια ή να χρησιμοποιηθεί από  
παιδιά. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 

των Καλλυντικών 

 
 

Εθελοντικά μέτρα:  
Ανάκληση του προϊόντος 
από τους τελικούς χρήστες  
Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά (Από το 
∆ιανομέα)  

 

A12/0755 
/16 
 

Ρουμανία Ξεβαφτικό νυχιών  
Μάρκα: DAEWON COSMETICS  
Όνομα: BNC Remover  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:8809085883001  
Περιγραφή:Μπουκάλι (60 ml) που περιέχει ξεβαφτικό 
νυχιών.  
Χώρα προέλευσης:ΗΠΑ  
 

Χημικός  
Η ετικέτα του προϊόντος αναφέρει την 
παρουσία διβούτυλο φθαλικού  
εστέρα (DBP), ο οποίος είναι τοξικός 
για την αναπαραγωγή. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
των Καλλυντικών.  
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του  προϊόντος 
από την αγορά  
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A12/0771 
/16 
 

Γαλλία  
Προϊόν: Προϊόν λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα:L'Abidjanaise  
Όνομα: Treating Body Cream  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 23-315-529  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 186000034314, Λήξη:  
08/2018 04  
Περιγραφή: Κρέμα λεύκανσης δέρματος σε λευκό, 
πορτοκαλί και πράσινο βαζάκι 300g.  
Xώρα προέλευσης: Ακτή Ελεφαντοστού  
 

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει 3.9% κατά βάρος 
υδροκινόνη. Η υδροκινόνη προκαλεί  
ερεθισμό του δέρματος και 
δερματίτιδες. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
των Καλλυντικών 
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά  

 

A12/0777 
/16 
 

Γερμανία Προϊόν: 
Χέννα χρώμα σώματος  
Μάρκα:HEMANI  
Όνομα: Henna Black  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:8964000577219,  
Ημερομηνία λήξης: 07/2019,  
Ημερομηνία παραγωγής: 08/2015  
Περιγραφή: Χέννα χρώμα σώματος σε ασημί 
σωληνάριο, συσκευασμένο σε χάρτινο κουτί.  
Χώρα προέλευσης: Πακιστάν  
 

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει φαινόλη 
(μετρηθείσα  τιμή έως 3.6% κατά  
βάρος), η οποία είναι ερεθιστική και 
μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο  
δέρμα και τα μάτια. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
των Καλλυντικών.  
 

Εθελοντικά μέτρα:  
Ανάκληση του  
προϊόντος από τους 
τελικούς χρήστες  
Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά (Από το 
λιανοπωλητή)  

 

 

 

 

 

Αναφορά   27-2016 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 
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A12/0832 
/16 
 

Ολλανδία Αφρόλουτρο  
Μάρκα: DiaClin  
Όνομα: BodyWash  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
Ημερομηνία λήξης: 08-2017, 30 ml  
Αριθμός αρτίδας/Barcode: 8714207351538,  
Batch Code 14H271  
Περιγραφή: Αφρόλουτρο ("Diabetic Skin care") που 
παρέχεται σε λευκό φιαλίδιο με αντλία (30 ml).  
Χώρα προέλευσης: Ολλανδία  
 

Μικροβιολογικός  
Το προϊόν φέρει υψηλό φορτίο 
μεσόφιλων αερόβιων βακτηρίων, 
ιδιαίτερα εντεροβακτήρια (συνολική 
μετρηθείσα τιμή: 13500 cfu/g), με 
κίνδυνο επιμόλυνσης, ιδιαίτερα σε  
κατεστραμμένο δέρμα. Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
των Καλλυντικών.  
 

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

 

Αναφορά   29-2016 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0893 
/16  
 

Πορτογαλία Αντηλιακό  
Μάρκα:Aloha  
Όνομα: Άγνωστο  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 1) SPF 8 Sun Lotion, 250ml. 
2) SPF 30 Sun Lotion, 50 ml. 3) SPF 50 Kids Lotion, 50 
ml. 4) Sensitive SPF 30, 200 ml. 5) Sensitive SPF 50, 
200 ml. 6) SPF 15 Spray Lotion, 200 ml. 7) SPF 30  
Spray Lotion, 200 ml.  
Arium;ow Αριθμός παρτίδας/Barcode: 
1)  
5037378002850 – batch  
Αριθμός παρτίδας n° 11823, 42324, 12181, 17314, 
16112, 15462, 14512, 2) 5037378005011 – batch  
n° 29244, 3) batch n° 37014, 52835, 50725, 4) 
503737005059 – batch n° 49555, 37084, 51585, 24813, 
50525, 13633, 14353, 27993, 5) 5037378005073 – 
batch n° 50725, 28624, 28573, 11853, 28003, 14893,  
14997, 29854, 6) 5037378004038 – batch n° 30014, 
11863, 11473, 52925, 7) 5037378004045 - batch n° 
63266, 58915, 49225, 51725, 23433, 11873, 50515, 
51765  
Περιγραφή: ∆ιάφορα μοντέλα αντηλιακών με ποικίλους 
δείκτες προστασίας. Συσκευασία: πλαστική φιάλη ή  

Χημικός  
Τα αντηλιακά περιέχουν  
μεθυλισοθειαζολινόνη  
(MI) και μεθυλοχλωροϊσοθειαζολι 
νόνη (MCI). Η επαφή των προϊόντων, 
που περιέχουν MCI/MI, με το  
δέρμα μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής  
στα ευαισθητοποιημένα άτομα.  
Σύμφωνα με τον Κανονισμό των  
Καλλυντικών, απαγορεύεται η χρήση  
MCI/MI στα καλλυντικά προϊόντα που 
δεν ξεπλένονται και δεν θα πρέπει να 
διατίθενται στην αγορά της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 16η 
Απριλίου 2016.  
 

Εθελοντικά  
μέτρα: Απόσυρση του  
προϊόντος από την αγορά 
(από τον διανομέα)  
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σωληνάριο σε λευκό και κίτρινο χρώμα.  
Χώρα προέλευσης:Ηνωμένο Βασίλειο  
 

Αναφορά   31-2016 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0917 
/16  
 

Σουηδία Προϊόν βαφής μαλλιών  
Μάρκα: Profix Organics  
Olive Oil / EBOCOS  
Όνομα: Permanent Powder Hair Colour - HENNA  
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Auburn, Ημερομηνία λήξης:  
03/2018  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 4053743392501, E- 
04MFGD5  
Περιγραφή: Προϊόν βαφής μαλλιών με χέννα. 6 
σακουλάκια 10 g ανά τεμάχιο. Το προϊόν διατίθεται σε 
ανοιχτό πράσινο, χάρτινο κουτί.  
Χώρα προέλευσης: 
Ινδία  
 

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει 2-νιτρο-p- 
φαινυλενοδιαμίνη και υπεροξείδιο του 
βαρίου, σύμφωνα με τον κατάλογο 
των συστατικών. Η 2-νίτρο-p-
φαινυλενοδιαμίνη μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργική δερματική  
αντίδραση και το υπεροξείδιο του 
βαρίου είναι επιβλαβές σε περίπτωση 
κατάποσης ή εισπνοής. Το προϊόν 
δεν συμμορφώνεται με τον 
Κανονισμό των Καλλυντικών.  
 

Υποχρεωτικά  
μέτρα: Απόσυρση του  
προϊόντος από την αγορά  

 

A12/0918 
/16  
 

Σουηδία Βαφή μαλλιών  
Μάρκα:Creme of Nature  
Όνομα: Colors  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Golden Brown 7.31  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 7.31L473  
Περιγραφή: Μόνιμη βαφή μαλλιών. Το προϊόν διατίθεται 
σε πορτοκαλί  χάρτινο κουτί με εκτυπωμένη 
φωτογραφία.  
Χώρα προέλευσης:  ΗΠΑ  
 

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει o-αμινοφαινόλη, 
σύμφωνα με τον κατάλογο των  
συστατικών. Η o-αμινοφαινόλη είναι  
επιβλαβής σε περίπτωση κατάποσης 
ή εισπνοής. Το προϊόν δεν διαθέτει  
κατάλληλη σήμανση και τις 
απαιτούμενες προειδοποιήσεις, με  
αποτέλεσμα οι χρήστες να μην 
ενημερώνονται επαρκώς για τους  
κινδύνους του προϊόντος. Το προϊόν 
δεν συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των Καλλυντικών.  
 

Υποχρεωτικά  
μέτρα: 
Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά  
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A12/0919 
/16 
 

Σουηδία Λοσιόν σώματος  
Μάρκα:Ultra Glow  
Όνομα: COCOA BUTTER LOTION  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστο  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:070596099160, LAQK,  
PMBT, 099-16  
Περιγραφή: Λοσιόν για το σώμα σε λευκό δοχείο 473  
ml με κόκκινη ετικέτα. Οι πληροφορίες για το προϊόν  
είναι τυπωμένες με λευκό και κίτρινο.  
Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ  
 

Χημικός  
Σύμφωνα με τον κατάλογο 
συστατικών, το προϊόν περιέχει την  
ουσία χοληκαλσιφερόλη (βιταμίνη 
D3). Η υπερβολική ποσότητα  
αυτής της ουσίας είναι τοξική και 
μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα  
όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή  
επανειλημμένη έκθεση. Το προϊόν 
δεν συμμορφώνεται με τον 
Κανονισμό των Καλλυντικών.  
 

Υποχρεωτικά  
μέτρα: 
Απόσυρση του  
προϊόντος από την αγορά  

 

A12/0920 
/16  
 

Σουηδία Bαφή μαλλιών  
Μάρκα: Morgan’s pomade  
Όνομα: The Original  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:1) παρτίδα 02044, 2) 
παρτίδα: 140400041, 3) παρτίδα: 150400056  
Περιγραφή: Βαφή μαλλιών, που σκουραίνει τα γκρίζα  
μαλλιά. Η βαφή διατίθεται σε γυάλινο, καφέ δοχείο με  
μεταλλικό καπάκι. Περιεκτικότητα 50 g. Πάνω  
στο δοχείο υπάρχει έντονη κίτρινη ετικέτα με κόκκινα  
και μαύρα στοιχεία. 
Χώρα προέλευσης: Ηνωμένο Βασίλειο  
 

Χημικός  
Η βαφή μαλλιών περιέχει τις 
χρωστικές ουσίες Solvent Red 23  
(CI 26100), Solvent Yellow 33 (CI 
47000) και Solvent Green 3 (CI 
61565), που μπορεί να προκαλέσουν 
αλλεργική δερματική αντίδραση. Η  
βαφή της παρτίδας με αρ. 02044 
περιέχει, επιπλέον, οξικό μόλυβδο  
που είναι επιβλαβής σε περίπτωση 
κατάποσης ή εισπνοής και μπορεί να  
προκαλέσει βλάβες στα όργανα ή το  
αναπαραγωγικό σύστημα μετά από  
παρατεταμένη ή επανειλημμένη 
έκθεση. Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
των Καλλυντικών.  
 

Υποχρεωτικά  
μέτρα: 
Απόσυρση του  
προϊόντος από την αγορά  
Εθελοντικά μέτρα: 
Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά (από τον 
έμπορο λιανικής)  

 

A12/0924 
/16  
 

Γερμανία Κρέμα χεριών  
Μάρκα: UN été en provence/SB  
Όνομα: Crème main Au Beurre de Karité - Lavande  
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  
Άγνωστος Αριθμός παρτίδας/Barcode:3760209490589, 
lot CMF95  
Περιγραφή: Κρέμα με άρωμα λεβάντας σε αλουμινένιο 
σωληνάριο με μαύρο, βιδωτό πώμα και στρογγυλή, 
αυτοκόλλητη ετικέτα, που πωλείται σε μοβ, χάρτινο 

Μικροβιολογικός  
Το προϊόν έχει μολυνθεί  
από Pseudomonas aeruginosa 
, και υψηλό επίπεδο αερόβιων,  
μεσόφιλων βακτηρίων (μετρηθείσα 
τιμή 9,7 x 10⁵cfu/g). Υπάρχει 
κίνδυνος μόλυνσης όταν το διάλυμα 
έλθει σε επαφή με το στόμα, τα χέρια 
και τους οφθαλμούς. Το προϊόν δεν  

Εθελοντικά μέτρα: 
Ανάκληση του προϊόντος 
από τελικούς χρήστες  
(από τον εισαγωγέα)  
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κουτί.  
Χώρα προέλευσης: Γαλλία  
 

συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
των Καλλυντικών.  
 

A12/0925 
/16  
 

Γερμανία Προϊόν λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: Clear Essence  
Όνομα: Skin Beautifying Milk - Maxi Tone  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Platinum  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:Στο δοχείο: # 150803-1. Στη  
συσκευασία: EF141, MHD:  EXP.10/17  
Περιγραφή: Λοσιόν για λεύκανση του δέρματος σε  
δοχείο 227 g, σε συσκευασία από χαρτόνι χρώματος 
ροζ-κίτρινου.  
Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ  
 

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει υδροκινόνη (2,5% 
κατά βάρος). Η υδροκινόνη προκαλεί 
ερεθισμό του δέρματος και 
δερματίτιδα. Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
των Καλλυντικών.  
 

Υποχρεωτικά  
μέτρα: 
Απαγόρευση διάθεσης του  
προϊόντος στην αγορά και 
άλλα συνοδευτικά μέτρα  
Εθελοντικά μέτρα: 
Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά (από τον 
έμπορο λιανικής)  

 

A12/0953 
/16  
 

Ιρλανδία Βαφή μαλλιών χέννα  
Μάρκα: Vatika Naturals  
Όνομα: Vatika Henna Hair Colour  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 1. Καστανό φυσικό, 2. 
Πλούσιο μαύρο, 3. Σκούρο καφέ, 4. Μπορντώ  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 1. Καστανό φυσικό:  
EP003/5022496006330, 1. Καστανό φυσικό: EP 
027/5022496006330, 2. Πλούσιο μαύρο: EP 
009/502249006309,  
2. Πλούσιο μαύρο: EP016/502249006309, 3. Σκούρο 
καφέ:  
EP010/5022496006361, 4. Μπορντώ: 
EP014/5022496006392   
Περιγραφή:Μέγεθος συσκευασίας: 60 g.  
Περιεχόμενο συσκευασίας: 6 x 10 g σακουλάκια με 
χρώμα και μια οξειδωτική κρέμα.  
Χώρα προέλευσης:Ινδία  
 

Χημικός  
Ο κατάλογος των συστατικών δείχνει 
ότι οι βαφές μαλλιών περιέχουν 
υπερβορικό νάτριο. Το υπερβορικό  
νάτριο σε υψηλές δόσεις είναι τοξικό 
και μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα  
ή το έμβρυο. Τα προϊόντα δεν  
συμμορφώνονται με τον Κανονισμό 
των Καλλυντικών.  
 

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

 

 

Αναφορά   32-2016 
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No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0968 
/16 
 

Πορτογαλία Προϊόν λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: CaroWhite  
Όνομα: Crème de beauté clarifiante / Lightening beauty 
cream  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Batch  
number: B3/31425-B / Barcode: 6181100530056  
FAB: 04/16. EXP: 04/18  
Περιγραφή: Κρέμα ομορφιάς λεύκανσης δέρματος με 
καροτέλαιο. ∆ιατίθεται σε πορτοκαλί, πλαστικό δοχείο με  
πορτοκαλί πώμα. Όγκος: 300 ml.  
Χώρα προέλευσης: Ακτή Ελεφαντοστού  
 

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει υδροκινόνη, που 
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του 
δέρματος και δερματίτιδα. Το προϊόν 
δεν συμμορφώνεται με τον 
Κανονισμό των Καλλυντικών 
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Η εισαγωγή απορρίφθηκε 
στα σύνορα  

 

Αναφορά   33-2016 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/1040 
/16 
 

∆ημοκρατία της  
Τσεχίας  

 

Σαμπουάν με βότανα  
Μάρκα: BON Bio Organic & Natural Auroville  
Όνομα: Bylinny Sampon  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Παραγωγή: Μάιος 2014,  
Χρήση έως: Απρίλιος 2016  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος  
Περιγραφή: Σαμπουάν βοτάνων, 100 ml.  
Συστατικά: «ένας μοναδικός συνδυασμός από 
φαρμακευτικά βότανα, αλόη βέρα και αιθέρια έλαια  
λεμονιού και βασιλικού».  
Χώρα προέλευσης: Ινδία  
 

Μικροβιολογικός  
Το προϊόν περιέχει αερόβια, 
μεσόφιλα βακτήρια (μετρηθείσα  
τιμή έως και 1.6x104 cfu/g). Η 
μόλυνση μπορεί να προκαλέσει  
ερεθισμό των ματιών και  
φλεγμονή του  
επιπεφυκότα.  
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των  
Καλλυντικών 
 

Υποχρεωτικά  
μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά  
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Αναφορά   34-35/ 2016 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/1057 
/16  
 

Φινλανδία Κρέμα απολέπισης (peeling)  
Μάρκα: Juvais Natural Skin  
Όνομα: Salicylic acid peel 5%, 10%, 20% και 30%  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος  
Περιγραφή: Λευκά δοχεία των 30 ml με κόκκινα  
γράμματα στην ετικέτα  
Χώρα προέλευσης: Ηνωμένο Βασίλειο  
 

Χημικός,  
Εγκαύματα  
Το προϊόν περιέχει σαλικυλικό οξύ σε  
συγκεντρώσεις άνω των μορίων που 
θεωρούνται ασφαλή. Το σαλικυλικό  
οξύ όταν εφαρμόζεται στο δέρμα 
μπορεί να προκαλέσει χημικά  
εγκαύματα. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
των Καλλυντικών.  
 

Υποχρεωτικά μέτρα: 
Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά  

 

A12/1063 
/16  
 

Φινλανδία Βρεφικά μαντηλάκια  
Μάρκα: Baby tender  
Όνομα: Baby wipes, fresh scented  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: OUU-0270  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 6419773807244  
Περιγραφή: 80 τεμάχια μαντηλάκια βρεφικής φροντίδας 
σε ροζ, πλαστική συσκευασία.  
\Χώρα προέλευσης: Κίνα  
 

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει  
methylisothiazolinone  
(MI) και methylchloroisothiazolin 
one (MCI). Η επαφή του δέρματος με 
προϊόντα που περιέχουν MCI/MI  
μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
δερματίτιδα σε ευαισθητοποιημένα  
άτομα. Οι MI και MCI επιτρέπονται 
μόνο σε προϊόντα που ξεπλένονται.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των Καλλυντικών.  
 

Υποχρεωτικά μέτρα: 
Η εισαγωγή απορρίφθηκε 
στα σύνορα  

 

A12/1063 
/16  
 

Φινλανδία Βρεφικά μαντηλάκια  
Μάρκα: Baby tender  
Όνομα: Baby wipes, fresh scented  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: OUU-0270  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 6419773807244  
Περιγραφή: 80 τεμάχια μαντηλάκια βρεφικής φροντίδας 
σε ροζ, πλαστική  συσκευασία.  
Χώρα προέλευσης: Κίνα  
 

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει  
methylisothiazolinone  
(MI) και methylchloroisothiazolin 
one (MCI). Η επαφή του δέρματος με 
προϊόντα που περιέχουν MCI/MI  
μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
δερματίτιδα σε ευαισθητοποιημένα  
άτομα. Οι MI και MCI επιτρέπονται 

Υποχρεωτικά μέτρα: 
Η εισαγωγή απορρίφθηκε 
στα σύνορα  
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μόνο σε προϊόντα που ξεπλένονται.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των Καλλυντικών.  
 

A12/1074 
/16  
 

Αυστρία Καταπραϋντική κρέμα (balm)  
Μάρκα: Jade  
Όνομα: Jade Tower Hochwertige Natur-Kosmetik 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 6926750010011  
Περιγραφή: Τυπωμένο κουτί που περιέχει δοχείο  
από άχρωμο, διαφανές γυαλί, με βιδωτό πώμα  
χρυσού χρώματος.  
Χώρα προέλευσης: Κίνα  
 

Χημικός  
Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε  
καμφορά και την έλλειψη ενδείξεων  
ασφάλειας και προειδοποιήσεων, το  
προϊόν συνιστά κίνδυνο για τους 
καταναλωτές. Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
των Καλλυντικών.  
 

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

A12/1075 
/16  
 

Γερμανία Κρέμα και τονωτική λοσιόν  
Μάρκα: DERMA Innovo  
Όνομα: Ep-Derm  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Ep-Derm Creme, ep-Derm  
Liquid  
Αριθμός  παρτίδας/Barcode: MHD Jan 2018  
Περιγραφή: 
Ep-Derm Creme: χάρτινο κουτί, συνοδευτικό φυλλάδιο,  
δοχείο με αντλία. Ep-Derm Liquid: χάρτινο κουτί,  
συνοδευτικό φυλλάδιο, δοχείο με αντλία, πλαστικό  
σταγονόμετρο.  
Χώρα προέλευσης: Κίνα  
 

Χημικός  
Η κρέμα και η λοσιόν περιέχουν  
betamethasone (αντιστοίχως 0,054%  
και 0,044% κατά βάρος), ένα  
κορτικοστεροειδές που θα πρέπει να  
εφαρμόζεται στο δέρμα μόνο αν  
συνταγογραφηθεί για την 
αντιμετώπιση ορισμένων δερματικών  
παθήσεων. Εκτός από τη λεύκανση 
του δέρματος, μπορεί να προκαλέσει  
εξάνθημα και έγκαυμα στο δέρμα στο 
σημείο εφαρμογής και η αρατεταμένη 
έκθεση θα μπορούσε να προκαλέσει 
ενδοκρινικές διαταραχές. Η κρέμα και  
η λοσιόν περιέχουν επίσης triclosan, 
ουσία η οποία δεν είναι εγκεκριμένη 
για χρήση σε κρέμες δέρματος και  
τονωτικές λοσιόν. Τα προϊόντα δεν  
συμμορφώνονται με τον Κανονισμό 
των Καλλυντικών.  
 

Υποχρεωτικά μέτρα: 
Απαγόρευση της  
διάθεσης του προϊόντος 
στην αγορά και άλλα  
συνοδευτικά μέτρα 
 
Εθελοντικά μέτρα: 
Ανάκληση του  
προϊόντος από τους 
τελικούς χρήστες  
Ενημέρωση των  
καταναλωτών για τους 
κινδύνους (από τον  
εισαγωγέα)  
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A12/1077 
/16 
 

Γερμανία Κρέμα λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: Άγνωστη  
Όνομα: Clear N Smooth / Skin Lightening Cream  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Barcode: 740939000039,  
Batch: 021214  
Περιγραφή: Λευκό, πλαστικό βαζάκι με επικολλημένες 
ετικέτες και πλαστικό, βιδωτό πώμα, σφραγισμένο με 
φιλμ.  
Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ  
 

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει 2.1% κατά βάρος 
υδροκινόνη. Η υδροκινόνη προκαλεί  
ερεθισμό του δέρματος και 
δερματίτιδα. Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
των Καλλυντικών.  
 

Εθελοντικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από  την αγορά 
(Από τον ∆ιανομέα)  
 

A12/1088 
/16 
 

Γαλλία Αποσμητικό  
Μάρκα: NATURA AMICA  
Όνομα: Deo Vapo Naturale  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Ref.: DEO 50403 (neutral  
deo), DEO 50700 (marine breeze deo), DEO 50500  
(talcum deo)  
Αριθμός  παρτίδας/Barcode: Άγνωστος  
Περιγραφή: Αποσμητικό σε άσπρο, πλαστικό, 
κυλινδρικό μπουκάλι ψεκασμού με ημιδιάφανο, πράσινο,  
πλαστικό πώμα.  
Χώρα προέλευσης: Ιταλία  
 

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει  
methylisothiazolinone  
(MI) και methylchloroisothiazolin 
one (MCI) πάνω από το 
επιτρεπόμενο όριο. Η δερματική 
επαφή με προϊόντα που περιέχουν  
MCI / ΜΙ μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργική δερματίτιδα σε 
ευαισθητοποιημένα άτομα.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των Καλλυντικών.  
 

Εθελοντικά μέτρα:  
Καταστροφή του  
προϊόντος  
Ανάκληση του προϊόντος 
από τους τελικούς χρήστες  
Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά (Από τον 
διανομέα)  
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Αναφορά   36/ 2016 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/1089 
/16 
 

Γαλλία Οδοντόκρεμα  
Μάρκα: VICCO  
Όνομα: Dentifrice Ayurvedique Aux 20 Plantes  
(Ayurvedic toothpaste made from 20 plants)  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Barcode: 8901288210858,  
Batch: N60106321,  
Ημερομηνία παραγωγής: 01/16  
Περιγραφή: Οδοντόκρεμα σε άσπρο, πλαστικό  
σωληνάριο με βιδωτό καπάκι, που διατίθεται σε  
συσκευασία από χαρτόνι.  
Χώρα προέλευσης: Ινδία  
 

Χημικός,  
Μικροβιολογικός  
Η οδοντόπαστα περιέχει φαινόλη 
(μετρηθείσα τιμή: 200 mg/kg), η  
οποία είναι ερεθιστική. Επιπλέον, η 
συνολική ποσότητα των αερόβιων,  
μεσόφιλων βακτήριων είναι πολύ 
υψηλή, κάτι που μπορεί να οδηγήσει  
σε λοιμώξεις. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
των Καλλυντικών 
 

Εθελοντικά μέτρα:  
Ανάκληση του προϊόντος 
από τους τελικούς  
χρήστες Απόσυρση του  
προϊόντος από την αγορά 
(Από τον ∆ιανομέα)  
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Αναφορά   38/ 2016 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/1135 
/16 
 

∆ημοκρατία της  
Τσεχίας  

 

Σαμπουάν και τζελ μπάνιου  
Μάρκα: DELKAM  
Όνομα: Hello Kitty Shampoo & Bath gel  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Product Ref.: HK 001  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 5206642000452 / 1423108  
Περιγραφή: Παιδικό σαμπουάν και τζελ μπάνιου σε 
μπουκάλι 300 ml.  
Χώρα προέλευσης: Ελλάδα 
 

Μικροβιολογικός  
Το προϊόν περιέχει αερόβια, εσόφιλα  
βακτήρια (μετρηθείσα τιμή έως 43000 
cfu/g). Η μόλυνση μπορεί να 
προκαλέσει ερεθισμό των ματιών και  
φλεγμονή του επιπεφυκότα. Το 
προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των Καλλυντικών.  
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά  

 

A12/1157 
/16 
 

∆ημοκρατία της  
Τσεχίας  

 

Αστάρι βλεφαρίδων 
Μάρκα: La Lill  
Όνομα: Primer 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 01 2016  
Περιγραφή: Απολιπαντικό φυσικών βλεφαρίδων.  
Αστάρι, που χρησιμοποιείται για την απολίπανση 
φυσικών βλεφαρίδων πριν την επιμήκυνση. ∆ιάφανο 
υγρό σε διαφανές, γυάλινο μπουκαλάκι με μαύρο,  
πλαστικό πώμα με  βουρτσάκι. 15 ml. Επί μίας μαύρης 
ετικέτας υπάρχουν επιγραφές στα πολωνικά.  
Χώρα προέλευσης: Πολωνία  
 

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει υδροξείδιο του 
Νατρίου, το οποίο προκαλεί χημικά 
εγκαύματα στον κερατοειδή χιτώνα 
αν έρθει σε επαφή με τα μάτια και 
ισχυρό ερεθισμό του δέρματος.  
Επίσης, το προϊόν περιέχει θειικό 
λαυριλικό Νάτριο, που θα μπορούσε 
να προκαλέσει ερεθισμό του 
δέρματος και των ματιών. Το προϊόν 
δεν συμμορφώνεται με τον 
Κανονισμό των Καλλυντικών.  
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά  
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Αναφορά   39/ 2016 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/1199 
/16 
 

Γερμανία Χέννα κρέμα σώματος  
Μάρκα: Al Arabia  
Όνομα: RED Henna Paste Original  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος Αριθμός  
παρτίδας/Barcode: Παραγωγή: Απρίλιος 2015,  
Λήξη: Μάρτιος 2018  
Περιγραφή: Πάστα σκούρου κόκκινου-καφέ χρώματος. 
Συσκευασία: εκτυπωμένο, πλαστικό σωληνάριο με 
άσπρο, βιδωτό καπάκι σε κουτί από χαρτόνι.  
Χώρα προέλευσης:Πακιστάν  
 

Χημικός  
Τα προϊόντα περιέχουν φαινόλη 
(μετρηθείσα τιμή έως και 1.84%  
κατά βάρος), η οποία είναι ερεθιστική 
και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο 
δέρμα και στα μάτια. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
των Καλλυντικών.  
 

Εθελοντικά μέτρα:  
Ανάκληση του προϊόντος 
από τους τελικούς χρήστες 
(Από τον Λιανοπωλητή)  

 

Αναφορά   43/ 2016 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/1373 
/16 
 

∆ημοκρατία της  
Τσεχίας  

 

Τζελ μπάνιου  
Μάρκα: ADONIS  
Όνομα: Lucky Pig  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Art. No.: SO 001  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 8594023222935, 01/2016  
Περιγραφή: Τζελ μπάνιου και σαμπουάν σε διάφανη,  
πλαστική συσκευασία σε σχήμα γουρουνιού.  
Χώρα προέλευσης: ∆ημοκρατία της Τσεχίας  
 

Μικροβιολογικός  
Το τζελ περιέχει αερόβια, μεσόφιλα  
βακτήρια (μετρηθείσα τιμή έως 4.1 x 
10⁶cfu/g). Αν έρθει σε επαφή με  
κατεστραμμένο δέρμα, τους 
βλεννογόνους ή τα μάτια, υπάρχει 
κίνδυνος ερεθισμού και φλεγμονής.  
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά  
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Αναφορά   44/ 2016 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/1397 
/16 
 

∆ημοκρατία της  
Τσεχίας  

 

Λοσιόν σώματος  
Μάρκα: CPK-BIO / Naturfyt- BIO  
Όνομα: CANNABIOS  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 1.1.CSM250, exp: 2018.05  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 8595247800312/ 19150381  
Περιγραφή: Ενυδατική λοσιόν σώματος με οργανική  
κάνναβη, για καθημερινή φροντίδα του δέρματος, που  
παρέχεται σε πλαστική φιάλη των 250 ml.  
Χώρα προέλευσης:∆ημοκρατία της Τσεχίας  
 

Μικροβιολογικός  
Η λοσιόν περιέχει αερόβια, μεσόφιλα  
βακτήρια (μετρηθείσα τιμή έως 12000 
cfu/g). Εάν εφαρμοστεί σε 
κατεστραμμένο δέρμα, γύρω από τις  
βλεννογόνους μεμβράνες παιδιών ή  
ηλικιωμένων ή ατόμων με μειωμένη  
ανοσολογική απόκριση, υπάρχει 
κίνδυνος μόλυνσης με ερεθισμό  
του δέρματος και φλεγμονή. Το 
προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των Καλλυντικών.  
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά  

 

A12/1421 
/16 
 

Ηνωμένο  
Βασίλειο  

 

Κρέμα δέρματος  
Μάρκα: LIZ EARLE  
Όνομα: Cleanse & Polish Hot Cloth Cleanser  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:5060332524655/ P6147D  
Περιγραφή: Κρέμα καθαρισμού δέρματος, σε πράσινο 
σωληνάριο 200ml, 6.7 fl oz – χωρίς δεύτερη υσκευασία.  
Χώρα προέλευσης:Ηνωμένο Βασίλειο  
 

Μικροβιολογικός  
Το προϊόν έχει υψηλή περιεκτικότητα 
σε Enterobacter gergoviae 

(μετρηθείσα τιμή έως 2 x 10⁶ 
cfu/g), το οποίο θα μπορούσε να  
προκαλέσει λοιμώξεις στο δέρμα και 
τα μάτια, ιδιαίτερα σε καταναλωτές με  
εξασθενημένο ανοσοποιητικό 
σύστημα. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
των Καλλυντικών.  
 

Εθελοντικά  
μέτρα:  
Ανάκληση του  
προϊόντος από  
τους τελικούς  
χρήστες (Από τον  
κατασκευαστή) Το προϊόν  
ενδέχεται να έχει διατεθεί  
και στην Ελλάδα μέσω  
διαδικτυακών πωλήσεων. 
Η Γ.Γ. Βιομηχανίας  
συνιστά στους 
αταναλωτές, που το έχουν  
στην κατοχή τους, να  
πάψουν να το 
χρησιμοποιούν 
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A12/1433 
/16 
 

Ηνωμένο  
Βασίλειο  

 

Κρέμα καθαρισμού δέρματος  
Μάρκα: Botanics / Boots  
Όνομα: Gentle Cleansing Cream All Bright  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 5045094998920, Batch 1H -  
Boots Item Code = 49- 98- 928  
Περιγραφή: Λευκή κρέμα για καθαρισμό προσώπου σε  
λευκό μπουκάλι 250 ml. Χωρίς δεύτερη συσκευασία.  
Χώρα προέλευσης: Ηνωμένο Βασίλειο  
 

Μικροβιολογικός  
Το προϊόν έχει υψηλή περιεκτικότητα 
σε Enterobacter gergovia 
(μετρηθείσα τιμή 3000 cfu/g), το 
οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει 
λοιμώξεις στο δέρμα και τα μάτια,  
ιδιαίτερα σε καταναλωτές με  
εξασθενημένο  ανοσοποιητικό 
σύστημα. Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
των Καλλυντικών.  
 

Εθελοντικά μέτρα:  
Ανάκληση του προϊόντος 
από τους τελικούς χρήστες 
(Από τον κατασκευαστή)  
Το προϊόν ενδέχεται να  
έχει διατεθεί και στην  
Ελλάδα μέσω 
διαδικτυακών πωλήσεων. 
Η Γ.Γ. Βιομηχανίας 
συνιστά στους 
καταναλωτές, που το 
έχουν στην κατοχή τους, 
να πάψουν να το 
χρησιμοποιούν 

 

A11/0099 
/16 
 

Ολλανδία Αφρόλουτρο  
Μάρκα: Botanica  
Όνομα: Foam Bath Honey Drizzler  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 0312804  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 04188384  
Περιγραφή: Αφρόλουτρο (κίτρινο υγρό), σε πλαστικό  
βαζάκι, που προσομοιάζει με μέλι.  
Χώρα προέλευσης: Κίνα  
 

Χημικός  
Λόγω του χαρακτηριστικού 
σχήματος, χρώματος και μεγέθους, 
το προϊόν θα μπορούσε εσφαλμένα 
να θεωρηθεί ως τρόφιμο. Αυτό θα 
μπορούσε να οδηγήσει παιδιά στο να  
το βάλουν στο στόμα τους και να το  
καταπιούν, προκαλώντας χημική  
πνευμονία.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των Καλλυντικών.  
 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά  

 

 


