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RAPEX 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25  (αναφορά) 2019 

 

Αναφορά  1/2019 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/2007/18 Τσεχία Άρωμα 
Μάρκα: YVFS SAINT LAORFNT 
Όνομα: OPIUM POUR HOMME 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 58042A 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  6936832890790 
Το προϊόν είναι πλαστό. 
 
Περιγραφή:  Γυάλινο μπουκάλι με πλαστικό καπάκι που 
φέρει τη φράση “Eau de Toillete / BABAOL I PERFUME“ 
– pour home, όγκου 100ml. 
Χώρα προέλευσης:  Κίνα 

Χημικός  
Το άρωμα περιέχει τις ουσίες hexyl 
cinnamal, linalool, benzyl benzoate, 
coumarin, citronellol, eugenol, 
cyclohexene carboxaldehyde και 
geraniol ( 0.41%, 0.038%, 0.019%, 
0.013%, 0.012%, 0.0097%, 0.0077% 
και 0.024 κ.β. 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. Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των Καλλυντικών. 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά (από τον 
λιανοπωλητή) 
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Αναφορά  2/2019 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0021/19  Γερμανία Προϊόν λεύκανσης δέρματος 
Μάρκα: MAKARI 
Όνομα: Naturalle Multi-Action Extrême 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστο 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  Batch # 814 
 
Περιγραφή:  προϊόν λεύκανσης δέρματος σε λευκό 
μπουκάλι εντός λευκού κουτιού. Το προϊόν διακινείται 
μέσω διαδικτύου (κυρίως μέσω της Amazon). 
Χώρα προέλευσης:   Γαλλία 
 

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει υδροκινόνη 
(μέγιστη μετρούμενη τιμή 3,7% κατά 
βάρος). Η έκθεση του δέρματος σε 
υδροκινόνη μπορεί να προκαλέσει 
δερματίτιδες. 
 
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με 
τον Κανονισμό των Καλλυντικών 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του προϊόντος 
από τον διαδικτυακό 
κατάλογο της Amazon  

A12/0023/19 Εσθονία Μωρομάντηλα 
Μάρκα: Lula Baby 
Όνομα: Wet Cleansing wipes with Aloe Vera, 72 τμχ 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: art nr. LULA-8215, lot: 
372/18/02, exp: 16.04.2020 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  5903936018215 
 
Περιγραφή:  Συσκευασία πράσινου χρώματος 
περιέχουσα 72 τμχ 
Χώρα προέλευσης:  Πολωνία 

Μικροβιολογικός  
Το προϊόν περιέχει τον 
μικροοργανισμό Staphylococcus 
aureus που μπορεί να προκαλέσει 
μόλυνση ειδικά σε τραυματισμένο 
δέρμα. 
 
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με 
τον Κανονισμό των Καλλυντικών 

Εθελοντικά μέτρα: 
Ενημέρωση καταναλωτών 
σχετικά με τους 
κινδύνους, Απόσυρση 
προϊόντος από την αγορά 
(από τον λιανοπωλητή)    

A12/0029/19 Γερμανία Προϊόν ισιώματος μαλλιών 
Μάρκα: AMAZONLISS, NUTREE 
Όνομα: Brazilian Smoothing Treatment  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστο 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  L: MBK028 
 
Περιγραφή:  Προϊόν ισιώματος μαλλιών που διατίθεται 

Χημικός 
Το προϊόν περιέχει φορμαλδεΰδη  
(μέγιστη μετρούμενη τιμή 5%), 
ουσία που μπορεί να προκαλέσει 
ερεθισμό στα μάτια, το δέρμα και 
στο ανώτερο αναπνευστικό 
σύστημα. Μακροχρόνια έκθεση σε 

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς 
τον λιανοπωλητή):  
Απόσυρση του προϊόντος 
από τη διαδικτυακή 
πλατφόρμα.  
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στην αγορά ως σετ με σαμπουάν και μάσκα μαλλιών. 
Το προϊόν διατίθεται σε πλαστικό μπουκάλι λευκού 
χρώματος με μπλε γράμματα και πωλείται μέσω 
διαδικτύου. 
Χώρα προέλευσης:  Βραζιλία 

φορμαλδεΰδη μπορεί να 
προκαλέσει καρκίνο. 
 
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με 
τον Κανονισμό των Καλλυντικών 

A12/0045/19 Τσεχία Άρωμα 
Μάρκα: ALTA MODA 
Όνομα: SPARKLE 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Ref. 614 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  3700074261808 
 
Περιγραφή: Άρωμα σε γυάλινο μπουκάλι με πλαστικό 
μπουκάλι που φέρει τη φράση “EAU DE TOILLETTE pour 
femme, vaporisateur – natural spray, a parfume 
όγκου100ml. 
Χώρα προέλευσης:  Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει τις ουσίες amyl 
cinnamal, geraniol, benzyl alcohol, 
cinnamyl alcohol and benzyl 
cinnamate (0.1%, 0.014%, 0.0069%, 
0.0037%, 0.0031% 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.  
 
 
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με 
τον Κανονισμό των Καλλυντικών 

Υποχρεωτικά μέτρα (προς 
τον λιανοπωλητή): 
 Απόσυρση προϊόντος από 
την αγορά  
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Αναφορά   5/2019 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που 
έχουν ληφθεί 

από την 
Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0173/19 Γερμανία Βαφή μαλλιών 
Μάρκα: Color Mate 
Όνομα: Hair Color 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Light Brown 9.7 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  8 906016 050843 Batch Number: 07 
 
Περιγραφή:  Βαφή μαλλιών σε σκόνη καφέ χρώματος σε 
φακελίσκο βάρους 15 g. Διατίθεται στην αγορά μέσα σε 
χαρτονένιο κουτί περιέχον 5 φακελίσκους.   
Χώρα προέλευσης:   Ινδία 
 

Χημικός   
Το προϊόν περιέχει 13.6 % κατά βάρος 

υπεροξείδιο του βαρίου, ουσία διαβρωτική 

και ερεθιστική. 

Το βάριο μπορεί να έχει τοξική δράση σε 

νεφρούς και καρδιά. Το προϊόν περιέχει 

μεγάλη ποσότητα p-aminophenol  και 

ανεπαρκή παράγοντα σύζευξης. Η μη 

συζευγμένη p-αμινοφαινόλη είναι ισχυρός 

παράγοντας ευαισθητοποίησης του 

δέρματος και μπορεί να προκαλέσει 

αλλεργική δερματική αντίδραση. 

 

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των Καλλυντικών. 

Υποχρεωτικά  
μέτρα (Προς τον 
διανομέα): 
Καταστροφή 
του προϊόντος 
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Αναφορά 6/2019 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που 
έχουν ληφθεί 

από την 
Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0212/19 Λετονία Προϊόν μπάνιου 
Μάρκα: Άγνωστο 
Όνομα: Creamers Muffinka Do kapieli 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Chocolate Dream, Confetty Muffin, 
Fresh Morning, Happy Flower, Pink Hearts, Strawberry Kiss, 
Sunny Butterfly, Sunny Cream 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  hocolate Dream:07-2019 8-0130; 
5901638416575, Confetty Muffin: 01-2019 8-0115; 
5901638413963, Fresh Morning: 08-2019 8-
0202;5901638413123, Happy Flower: 08-2019 8-0202; 
5901638414045, Pink Hearts: 8-0122 07-2019; 
5901638412850, Strawberry Kiss: 07-2019 8-0131, 
5901638412836, Sunny Butterfly: 08-2019 8-0202; 
5901638414038, Sunny Cream: 07-2019 8-0130; 
5901638413956 
 
Περιγραφή:  Προϊόν μπάνιου που προσομοιάζει σε cupcake, 
διακοσμημένο  με απομίμηση σαντιγύ και χρωματιστά 
λουλούδια, συσκευασμένο σε χάρτινη θήκη εντός πλαστικής 
μεμβράνης. 
Χώρα προέλευσης:  Πολωνία 

Πνιγμός   

Λόγω της χαρακτηριστικής εμφάνισης, 
σχήματος, χρώματος και μεγέθους, το 
προϊόν θα μπορούσε εσφαλμένα να 
θεωρηθεί ως τρόφιμο, ενώ μικρά κομμάτια 
μπορούν να αποκολληθούν εύκολα από 
αυτό. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τους 
καταναλωτές, και ειδικότερα τα παιδιά, να 
τα βάλουν στο στόμα και να τα καταπιούν 
με κίνδυνο πνιγμού.  
 
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των Καλλυντικών. 

Υποχρεωτικά 
μέτρα (προς τον 
διανομέα): 
Απαγόρευση 
διάθεσης  και 
άλλα 
συνοδευτικά 
μέτρα 

A12/0233/19 Γαλλία Προϊόν περιποίησης μαλλιών 
Μάρκα: MPL 
Όνομα: Hair Oil Moisturiser 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Model with olive, arnica and 
rosemary oils; Size 100 g 

Χημικός 
Tο προϊόν περιέχει τα συντηρητικά 
methylisothiazolinone (MI) και  
methylchloroisothiazolinone (MCI). 
Οι ουσίες MCI και ΜΙ είναι ισχυροί 

Ύποχρεωτικά 
μέτρα: 
Ανάκληση του 
προϊόντος από 
την αγορά  
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Αριθμός παρτίδας/Barcode:  6 001374 016080 Batch Number: 
693787 Manufactured: 07/2016 Expiry date: 07/2020 
 
Περιγραφή:  Διάλυμα για περιποίηση και ενδυνάμωση 
μαλλιών σε πλαστικό μπουκάλι πράσινου χρώματος με 
βιδωτό καπάκι βάρους 100 g.  
Χώρα προέλευσης:  Ν. Αφρική 

παράγοντες ευαισθητοποίησης και μπορούν 
να προκαλέσουν αλλεργική δερματίτιδα σε 
ευαισθητοποιημένα άτομα.   
 
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των 
Καλλυντικών.  

 

Αναφορά  8/2019 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που 
έχουν ληφθεί 

από την 
Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0302/19 Γαλλία Λοσιόν σώματος 
Μάρκα: A12/0302/19  
Όνομα: Night 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 150 ml reference 17X610203 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  barcode 899219002819 
 
Περιγραφή:  Λοσιόν σώματος σε μπουκάλι 150ml 
Χώρα προέλευσης:  ΗΠΑ 

Χημικός 
  
Το προϊόν περιέχει την ουσία 
isobutylparaben που ενδέχεται να προκαλεί 
ενδοκρινικές διαταραχές. Περιέχει επίσης 
τις ουσίες limonene, linalool, coumarin, 
citronellol, alpha-isomethyl ionone (άνω των 
0.001% κατά βάρος). 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. 
 
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των Καλλυντικών. 

Εθελοντικά 
μέτρα: 
Ανάκληση 
προϊόντος (από 
τον 
λιανοπωλητή) 
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Αναφορά  10/2019 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν 
ληφθεί από την 

Κοινοποιούσα χώρα 

A12/0392/19  Βουλγαρία Τζελ μαλλιών 
Μάρκα: Elidor 
Όνομα: Gel Styling Unisex 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Fissagio forte 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  8004120095009; batch: 
В10ED250521 
 
Περιγραφή:  τζελ μαλλιών σε πλαστικό σωληνάριο 
(150 ml) πορτοκαλί χρώματος με μαύρο καπάκι  
Χώρα προέλευσης:  Ιταλία 

Χημικός 
  
Σύμφωνα με την επισήμανση το προϊόν 
περιέχει methylisothiazolinone (MI) και  
methylchloroisothiazolinone (MCI) των οποίων 
η χρήση δεν επιτρέπεται σε προϊόντα που δεν 
ξεβγάζονται. 
Οι ουσίες MCI και ΜΙ  μπορούν να 
προκαλέσουν αλλεργική δερματίτιδα σε 
ευαισθητοποιημένα άτομα.   
 
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον 
Κανονισμό των  
Καλλυντικών. 

Εθελοντικά μέτρα: 
Απόσυρση του 
προϊόντος (από τον 
διανομέα) 

Υποχρεωτικά μέτρα 
(προς τον 
λιανοπωλητή): 
Απαγόρευση διάθεσης 
και άλλα συνοδευτικά 
μέτρα 
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Αναφορά 11/2019 

No. Κοινοποιούσα  

χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που 
έχουν ληφθεί 

από την 
Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0418/19 Τσεχία Κρέμα για παιδιά 
Μάρκα: URIAGE EAU THERMALE 
Όνομα: Bébé 1er Change / 1st Change cream 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστο 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  3661434002298, 801202 - EXP 
01/21 
 
Περιγραφή: Πλαστικό σωληνάριο μπλε χρώματος περιέχον 
100 ml κρέμας  για χρήση σε μωρά (στην περιοχή της πάνας). 
Διατίθεται σε χαρτονένιο κουτί μπλε χρώματος. Χώρα 
προέλευσης:  Γαλλία 

Χημικός   
Το προϊόν περιέχει μεγάλη ποσότητα (0.24 %) 

της ουσίας  4-isopropyl-m-cresol, η οποία είναι 

χαρακτηρισμένη ως διαβρωτική και η έκθεση 

σε αυτή θα μπορούσε να προκαλέσει 

εγκαύματα και ερεθισμό, ειδικά όταν 

χρησιμοποιείται σε τραυματισμένο δέρμα.  

Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των  
Καλλυντικών. 

Υποχρεωτικά 

μέτρα (Προς  

τον 

λιανοπωλητή):  

Απόσυρση του 

προϊόντος από 

την αγορά 

A12/0419/19  Τσεχία Άρωμα 
Μάρκα: Chat D'Or 
Όνομα: BLUE eau de parfum 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστο 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  11/2018 (on box), 
5906074485284 
 
Περιγραφή:  30 ml αρώματος σε διαφανές γυάλινο μπουκάλι 
με ενσωματωμένο ακροφύσιο ψεκασμού και πλαστικό 
καπάκι. Το προϊόν διατίθεται σε χαρτονένιο κουτάκι μπλε 
χρώματος.  Χώρα προέλευσης:  Πολωνία 
 

Χημικός 
  
Το προϊόν περιέχει τις ουσίες butylphenyl 
methylpropional και benzyl salicylate (0.005 % 
and 0.003 % 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. 
 
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των  
Καλλυντικών. 

Υποχρεωτικά 

μέτρα (Προς  

τον 

λιανοπωλητή):  

Απόσυρση του 

προϊόντος από 

την αγορά 
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A12/0420/19 Τσεχία Άρωμα 
Μάρκα: Street Looks 
Όνομα:Ciao Babe 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: EDP /PARFEMOVA VODA 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  8715658012986, B13874 
 
Περιγραφή:  100ml αρώματος σε διαφανές γυάλινο μπουκάλι 
με ενσωματωμένο ακροφύσιο ψεκασμού και πλαστικό 
καπάκι. Το προϊόν διατίθεται σε χαρτονένιο κουτάκι. 
Χώρα προέλευσης:  Κίνα 
 

Χημικός 
Το προϊόν περιέχει τις ουσίες hexyl cinnamal, 
butylphenyl methylpropional, alpha-isomethyl 
ionone, citronellol, hydroxycitronellal, benzyl 
alcohol και hydroxyisohexyl 3–cyclohexene 
carboxaldehyde (0.05 %, 0.02 %, 0.005 % , 
0.005 %, 0.005 %, 0.004 % και 0.002 % 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. 
 
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των  
Καλλυντικών. 

Υποχρεωτικά 

μέτρα (Προς  

τον 

λιανοπωλητή):  

Απόσυρση του 

προϊόντος από 

την αγορά 

A12/0421/19 Τσεχία Άρωμα 
Μάρκα: LUCA BOSSI perfume 
Όνομα: Victory pour hommy 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Nº: 5817-2 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  6937926328595 
 
 
Περιγραφή: 100ml αρώματος σε διαφανές γυάλινο μπουκάλι 
χρώματος ανοιχτό πράσινο με ενσωματωμένο ακροφύσιο 
ψεκασμού και πλαστικό καπάκι. Το προϊόν διατίθεται σε 
χαρτονένιο κουτάκι πράσινου χρώματος. 
Χώρα προέλευσης:  Κίνα 
 

Χημικός 
Το προϊόν περιέχει τις ουσίες d-limonene (0.02 
%, 0.02 %, 0.09 %, 0.09 %, 0.008 % and 0.002 % 
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. 
 
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των  
Καλλυντικών. 

Υποχρεωτικά 

μέτρα (Προς  

τον 

λιανοπωλητή):  

Απόσυρση του 

προϊόντος από 

την αγορά 
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A12/0422/19 Τσεχία Άρωμα 
Μάρκα: LUXURE PARFUMES 
Όνομα: LUXURE TEMPTATION 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστο 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  5907709921566, Best before: 
02/2020 
 
Περιγραφή:  100ml αρώματος σε διαφανές γυάλινο μπουκάλι 
με ενσωματωμένο ακροφύσιο ψεκασμού και πλαστικό 
καπάκι. Το προϊόν διατίθεται σε χαρτονένιο κουτάκι ροζ 
χρώματος.  
Χώρα προέλευσης:  Πολωνία 
 

Χημικός 
Το προϊόν περιέχει την ουσία d-limonene  
(0.002 % κατά βάρος). Δεδομένου ότι η 
ανωτέρω ουσία (που μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργικές αντιδράσεις και ευαισθητοποίηση) 
δεν αναγράφεται στον κατάλογο των 
συστατικών, οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν 
την ύπαρξή του στο προϊόν. 
 
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των  
Καλλυντικών. 

Υποχρεωτικά 

μέτρα (Προς  

τον 

λιανοπωλητή):  

Απόσυρση του 

προϊόντος από 

την αγορά 

A12/0423/19 Τσεχία Αποσμητικό στόματος 
Μάρκα: Bi-es 
Όνομα: Crystal 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστο 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  5907699481538, S.171127 
161617 
 
Περιγραφή:   75 ml υγρού αποσμητικού σε γυάλινο μπουκάλι, 
με ενσωματωμένο ακροφύσιο ψεκασμού και πλαστικό 
καπάκι.  
Χώρα προέλευσης:  Πολωνία 
 

Χημικός 
Το προϊόν περιέχει τις ουσίες 
hydroxycitronellal, alpha-isomethyl ionone και 
hydroxyisohexyl 3–cyclohexene 
carboxaldehyde (0.05 %, 0.03 % and 0.02% 
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. 
 
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των  
Καλλυντικών. 

Υποχρεωτικά 

μέτρα (Προς  

τον 

λιανοπωλητή):  

Απόσυρση του 

προϊόντος από 

την αγορά 

A12/0424/19 Τσεχία Άρωμα 
Μάρκα: Chat D'Or 
Όνομα: Versales Diamond 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος 

Χημικός 
Το προϊόν περιέχει τις ουσίες benzyl salicylate 
και alpha-isomethyl ionone (0.011 % and 0.002 
% κατά βάρος αντίστοιχα). Δεδομένου ότι οι 

Υποχρεωτικά 

μέτρα (Προς  

τον 

λιανοπωλητή):  
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Αριθμός παρτίδας/Barcode:  11/2017 (on box), 19 (on 
underside of bottle), 5906074486496 
 
Περιγραφή: 30 ml αρώματος σε διαφανές γυάλινο μπουκάλι 
με ενσωματωμένο ακροφύσιο ψεκασμού και πλαστικό 
καπάκι. Το προϊόν διατίθεται σε χαρτονένιο κουτάκι ροζ 
χρώματος. Χώρα προέλευσης:  Πολωνία 
 

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. 
 
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των  
Καλλυντικών. 

Απόσυρση του 

προϊόντος από 

την αγορά 

A12/0425/19 Τσεχία Άρωμα 
Μάρκα: Shirley May 
Όνομα: Royal Cobra 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Ref: 219 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  6295124001475, Production 
date: 01/2017 Expiry date: 1/2022, SM036040N 
 
Περιγραφή:  100ml αρώματος σε διαφανές γυάλινο μπουκάλι 
με ενσωματωμένο ακροφύσιο ψεκασμού και πλαστικό 
καπάκι. Το προϊόν διατίθεται σε χαρτονένιο κουτάκι πράσινου 
χρώματος.  
Χώρα προέλευσης:  Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 

Χημικός 
Το προϊόν περιέχει τις ουσίες Linalool, 
hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 
carboxaldehyde, eugenol, geraniol, alpha-
isomethyl ionone, citronellol, coumarin, hexyl 
cinnamal, benzyl alcohol, benzyl salicylate και 
hydroxycitronellal (0.1 %, 0.04 %, 0.02 %, 0.02 
%, 0.01 %, 0.01 %, 0.01 %, 0.01 %, 0.005 %, 
0.005%  και 0.003 % 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. 
 
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των  
Καλλυντικών 

Υποχρεωτικά 

μέτρα (Προς  

τον 

λιανοπωλητή):  

Απόσυρση του 

προϊόντος από 

την αγορά 

A12/0438/19 Τσεχία Άρωμα 
Μάρκα: VANDAN  
Όνομα:  j'abea 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Nº: YB1732-24 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  6895352882756 (label), 

Χημικός 
Το προϊόν περιέχει τις ουσίες hexyl cinnamal, 
hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 
carboxaldehyde, linalool, benzyl benzoate, 
coumarin, hydroxycitronellal, citronellol, 

Υποχρεωτικά 

μέτρα (Προς  

τον 

λιανοπωλητή):  
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6932762122727 (box), DOM:01/17GD DOE:2022/01 
Υπάρχουν υπόνοιες ότι το προϊόν είναι πλαστό. 
 
Περιγραφή:   
Χώρα προέλευσης:  Κίνα 
 

eugenol, geraniol, isoeugenol, alpha - 
isomethyl ionone, benzyl alcohol και d-
Limonene (0.2 %, 0.1 %, 0.08 %, 0.04%, 0.04%, 
0.04%, 0.03%, 0.03%, 0.02%, 0.006%, 0.005%, 
0.005%  και 0.002 % 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. 
 
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των  
Καλλυντικών 

Απόσυρση του 

προϊόντος από 

την αγορά 

A12/0447/19  Εσθονία Στοματικό διάλυμα 
Μάρκα: Άγνωστο 
Όνομα: MMS - Mineral Mouthwash Solution 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 0818-3, 0718-3 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  Άγνωστο 
 
 
Περιγραφή:  Το προϊόν αποτελείται από δύο ξεχωριστά 
προϊόντα που διατίθενται σε ξεχωριστά μπουκάλια:  
Μπουκάλι A (100ml) – διάλυμα 28% χλωριούχου νατρίου CAS 
7758-19-2, και μπουκάλι B (100ml) – διάλυμα 0,4%  
υδροχλωρικού οξέος CAS 7647-01. 
Χώρα προέλευσης:  Εσθονία 
 

Χημικός 
  
Το τελικό μίγμα περιέχει ενεργό χλώριο σε 
συγκέντρωση μέχρι  0.01%), ουσία πτητική και 
ερεθιστική που μπορεί να προκαλέσει 
προβλήματα στα μάτια, το αναπνευστικό 
σύστημα και το δέρμα των χρηστών κατά την 
προετοιμασία και τη χρήση του μίγματος. 
 
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των  
Καλλυντικών 

Υποχρεωτικά 

μέτρα (προς 

τον 

κατασκευαστή): 

Απαγόρευση 

διάθεσης  και 

άλλα 

συνοδευτικά 

μέτρα 
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Αναφορά 12/2019 

No. Κοινοποιούσα  

χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που 
έχουν ληφθεί 

από την 
Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0462/19 Γερμανία Μάσκαρα 
Μάρκα: PaintGlow  
Όνομα: Neon Eye Mascara 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 36/2114 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  5 060335 875150 
 
 
Περιγραφή:  Μάσκαρα-νέον που διατίθεται σε πλαστικό 
σωληνάριο με βιδωτό καπάκι και βουρτσάκι-απλικατέρ.  
Χώρα προέλευσης:  Ηνωμένο Βασίλειο 
 

Χημικός  
  
Το προϊόν περιέχει butylparaben σε 
συγκέντρωση 0.17 % κατά βάρος. 
Η Butylparaben έχει χαρακτηρισθεί ως ουσία 
τοξική για την αναπαραγωγή και ενδέχεται να 
προκαλεί ενδοκρινικές διαταραχές. 
Σύμφωνα με τον κατάλογο των συστατικών το 
προίόν περιέχει επίσης τις χρωστικές Solvent 
Yellow 172, CI 45161 and CI 45174, που δεν 
έχουν εγκριθεί για χρήση σε καλλυντικά και CI 
74620, που δεν είναι εγκεκριμένη για 
καλλυντικά που χρησιμοποιούνται στα μάτια. 
 
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των 
Καλλυντικών. 

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

A12/0463/19 Γαλλία Κρέμα βαφής μαλλιών 
Μάρκα: V.B. DR. SAM 
Όνομα: Hair color cream 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστο 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  EAN 6923515986093 
 
 
Περιγραφή:  Κρέμα βαφής μαλλιών σε μεταλλικό σωληνάριο 
μαύρου χρώματος που διατίθενται μέσα σε μαύρη χαρτονένια 
συσκευασία.  

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει μεγάλη ποσότητα της 

ουσίας diethylene glycol (DEG). 

Η diethylene glycol μπορεί να αποβεί 

θανατηφόρος καθώς μπορεί να προκαλέσει 

βλάβες στους νεφρούς, το αναπαραγωγικό 

σύστημα και στην ανάπτυξη ενός εμβρύου.   

Εθελοντικά 
μέτρα 
Ανάκληση του 
προϊόντος από 
την αγορά. 
(από 
εισαγωγέα) 
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Χώρα προέλευσης:  Κίνα  Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των 
Καλλυντικών. 

A12/0465/19 Ιρλανδία Σκόνη χέννας 
Μάρκα: Dil Se 
Όνομα: Organic Henna Powder 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστο 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  Batch number: 260116; Bar Code: 
0170000205450 
 
 
Περιγραφή:  Οργανική σκόνη χέννας, 100% φυσική, χωρίς 
χημικά. Πλαστική συσκευασία  500g με κόκκινη επισήμανση. 
Χώρα προέλευσης:  Άγνωστο 

Μικροβιολογικός 
  
Το προϊόν είναι επιμολυσμένο με μεσόφιλα 
αερόβια βακτήρια, μύκητες και μούχλα 
(μετρηθείσες τιμές: 180,000 cfu/g για τα 
μεσόφιλα αερόβια βακτήρια και 150 cfu/g για 
μύκητες και μούχλα). Η χρήση του προϊόντος 
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. 
 

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

A12/0483/19 Γερμανία Προϊόν περιποίησης μαλλιών 
Μάρκα:  INOAR 
Όνομα: G.HAIR Smoothing Treatment 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 2 Tratamento Antivolume 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  Treatment: L.13997 
 
 
Περιγραφή: προϊόν ισιώματος μαλλιών που πωλείται  σε 
συσκευασία μαζί με σαμπουάν και μάσκα μαλλιών. Το προϊόν 
διατίθεται μέσω διαδικτύου (κυρίως μέσω Amazon) σε 
πλαστικό μπουκάλι μπεζ χρώματος. 
Χώρα προέλευσης:  Άγνωστο 

Χημικός 
  
Το προϊόν περιέχει φορμαλδεΰδη  (10% κατά 
βάρος), ουσία που μπορεί να προκαλέσει 
ερεθισμό στα μάτια, το δέρμα και στο 
ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. 
Μακροχρόνια έκθεση σε φορμαλδεΰδη 
μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. 
 
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των 
Καλλυντικών. 
 

Υποχρεωτικά 
μέτρα (προς 
τον 
λιανοπωλητή:  
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την πλατφόρμα 
της Amazon 
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Αναφορά  13/2019  

No. Κοινοποιούσα  

χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που 
έχουν ληφθεί 

από την 
Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0513/19  Λιθουανία Κρέμα σώματος 
Μάρκα: Sabelnik 
Όνομα: Cream for Body 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Forte with Comarum palustre 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  460701166602610 
 
 
Περιγραφή:  Σωληνάριο με κρέμα για ανακούφιση πόνου 
αρθρώσεων και μέσης σε χαρτονένιο κουτί. 
Χώρα προέλευσης:  Ρωσία 

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 
μπορούν να προκαλέσουν δερματίτιδα  
σε ευαισθητοποιημένα άτομα.   

 
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των 
Καλλυντικών. 

Υποχρεωτικά  
μέτρα (Προς  
τον 
εισαγωγέα):  

Απόσυρση 
του 
προϊόντος 
από την 
αγορά. 

A12/0514/19 Λιθουανία Τζελ σώματος 
Μάρκα: Neogalen 
Όνομα: Sustavit Okopnik c Mumijo 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστο 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  7640123861824 
 
 
Περιγραφή: Σωληνάριο περιέχον 125 ml κρέμας για μυικούς 
πόνους και πόνους αρθρώσεων σε χαρτονένιο κουτί.  
Χώρα προέλευσης:  Ρωσία 

Χημικός 
 
 Σύμφωνα με τον κατάλογο των συστατικών στο 
προϊόν περιέχονται οι ουσίες 
Methylisothiazolinone (MI) και 
methylisochlorothiazolinone (MCI) 
αναγράφονται στον. Δεν επιτρέπεται η χρήση 
των MCI/MI σε καλλυντικά προϊόντα που δεν 
ξεβγάζονται μετά τη χρήση. 
Είναι παράγοντες ευαισθητοποίησης και 
μπορούν να προκαλέσουν δερματίτιδα  

Υποχρεωτικά  
μέτρα (Προς  
τον 
εισαγωγέα):  

Απόσυρση 
του 
προϊόντος 
από την 
αγορά. 
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σε ευαισθητοποιημένα άτομα.   

Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των 
Καλλυντικών. 

A12/0515/19 Λιθουανία Τζελ σώματος 
Μάρκα: Neogalen 
Όνομα: Sustavit Ревматин - Reumatin 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστο 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  7640123861824 
 
 
Περιγραφή:  Σωληνάριο περιέχον 125 ml κρέμας για πόνους 
της μέσης σε χαρτονένιο κουτί. 
Χώρα προέλευσης:  Ρωσία 

Χημικός 
 
 Σύμφωνα με τον κατάλογο των συστατικών στο 
προϊόν περιέχονται οι ουσίες 
Methylisothiazolinone (MI) και 
methylisochlorothiazolinone (MCI). Δεν 
επιτρέπεται η χρήση των MCI/MI σε καλλυντικά 
προϊόντα που δεν ξεβγάζονται μετά τη χρήση. 
Είναι παράγοντες ευαισθητοποίησης και 
μπορούν να προκαλέσουν δερματίτιδα  
σε ευαισθητοποιημένα άτομα.   

Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των 
Καλλυντικών. 

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

A12/0520/19 Αυστρία Τζελ για καύση λίπους 
Μάρκα: Nutrytec 
Όνομα: Thermo Xtrem Gel 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Ultraconcentrated Efecto Calor 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  8436035242313 
 
 
Περιγραφή:  Μαύρο σωληνάριο περιέχον 200 ml τζελ για 
καύση λίπους  με άσπρο βιδωτό καπάκι. Διατίθεται σε μαύρο 
χαρτονένιο κουτί. 
 Χώρα προέλευσης:  Ισπανία 

Χημικός 
 
 Το προϊόν περιέχει τις ουσίες 
Methylisothiazolinone (MI) και 
methylisochlorothiazolinone (MCI) (0,0009 % 
και 0,002 % αντίστοιχα). Δεν επιτρέπεται η 
χρήση των MCI/MI σε καλλυντικά προϊόντα που 
δεν ξεβγάζονται μετά τη χρήση. 
Είναι παράγοντες ευαισθητοποίησης και 
μπορούν να προκαλέσουν δερματίτιδα  
σε ευαισθητοποιημένα άτομα.   

Το προϊόν δεν  

Εθελοντικά 
Μέτρα: 
Απόσυρση 
του 
προϊόντος 
από την 
αγορά (από 
λιανοπωλητή) 
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συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των 
Καλλυντικών. 

 

Αναφορά  14/2019  

 

No. Κοινοποιούσα  

χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που 
έχουν ληφθεί 

από την 
Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0564/19 Γαλλία Προϊόν λεύκανσης δέρματος 
Μάρκα: Bio Claire 
Όνομα:  Lightening body cream without hydroquinone 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: D244305, Natural Bio-Végétal 
Activator 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  6181100231199 
 
 
Περιγραφή:  Πλαστικό δοχείο περιέχον 320 ml του προϊόντος. 
Χώρα προέλευσης:  Ακτή Ελεφαντοστού 

Χημικός 
  
Το προϊόν περιέχει την ουσία clobetasol 
propionate (0.01 % κατά βάρος). 
Η clobetasol είναι κορτικοστεροειδές που 
μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο κατόπιν 
συνταγής ιατρού. Η έκθεση στην ουσία μπορεί 
να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος καθώς 
και αναπαραγωγικά και ενδοκρινικά 
προβλήματα. 
 
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των 
Καλλυντικών. 

Εθελοντικά 
μέτρα: 
Ανάκληση 
προϊόντος 
από τους 
τελικούς 
χρήστες, 

Απόσυρση 
από την 
αγορά (από 
τον 
λιανοπωλητή)  
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Αναφορά 15/2019 

No. Κοινοποιούσα  

χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που 
έχουν ληφθεί 

από την 
Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0587/19  Γερμανία Προϊόν μπάνιου 
Μάρκα: Frucht 
Όνομα: Duft Schaum Bad 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Exoticfrucht hautfreundlich 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  4010937100045 08/11/2020 
 
 
Περιγραφή:  Διαφανές πλαστικό μπουκάλι περιέχον 1 lt του 
αφρόλουτρουl. 
Χώρα προέλευσης:  Πολωνία 

Μικροβιολογικός 
  
Το προϊόν περιέχει τον μικροοργανισμό 
pseudomonas putida σε υψηλή συγκέντρωση 
(23000 cfu/g). 
Η χρήση του σε τραυματισμένο δέρμα ή από 
χρήστες σε ανοσοκαταστολή μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρή μόλυνση.  
 
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των 
Καλλυντικών. 

Εθελοντικά 
μέτρα: 
Απαγόρευση 
διάθεσης και 
άλλα 
συνοδευτικά 
μέτρα (από 
τον διανομέα) 

Υποχρεωτικά 
μέτρα (προς 
τον 
διανομέα): 
Προσωρινή 
απαγόρευση 
διάθεση και 
προώθησης 
του 
προϊόντος  
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Αναφορά 16/2019 

No. Κοινοποιούσα  

χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που 
έχουν ληφθεί 

από την 
Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0623/19 Γαλλία Μέικ απ τύπου μαρκαδόρου 
Μάρκα: Senjo color 
Όνομα:  Face and Body liner 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 4.5 ml model 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  4260253863913 
 
 
Περιγραφή:  Μαρκαδόροι για βαφή σώματος και προσώπου σε 
διάφορα χρώματα. 
Χώρα προέλευσης:  Γερμανία 

Χημικός 
 
 Το προϊόν περιέχει τις ουσίες 
Methylisothiazolinone (MI) και 
methylisochlorothiazolinone (MCI) (0.0002 % 
και 1 % αντίστοιχα). Δεν επιτρέπεται η χρήση 
των MCI/MI σε καλλυντικά προϊόντα που δεν 
ξεβγάζονται μετά τη χρήση. 
Είναι παράγοντες ευαισθητοποίησης και 
μπορούν να προκαλέσουν δερματίτιδα  
σε ευαισθητοποιημένα άτομα.   

Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των 
Καλλυντικών  

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

A12/0625/19  Γαλλία Απολεπιστικό προσώπου 
Μάρκα: Natus 
Όνομα: Facial mud exfoliator 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 100 ml pot 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  τα επηρεαζόμενα προϊόντα 
διατέθηκαν στην αγορά μεταξύ 2017 και 2018. 
 
 
Περιγραφή: Απολεπιστικό προσώπου σε διαφανές πλαστικό 
δοχείο με καπάκι που φέρει χρυσά γράμματα.  
Χώρα προέλευσης:  Μαρόκο 

Χημικός 
  
Το προϊόν περιέχει ζιρκόνιο, βάριο και μόλυβδο 
(0.004 % , 0.003 % και 0.001 % κατά βάρος 
αντίστοιχα). 
Το ζιρκόνιο είναι μεταλλαξιογόνο, μπορεί να 
προσεγγίσει εύκολα τον εγκέφαλο και τον 
πλακούντα, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρκίνου.  
Το βάριο απορροφάται εύκολα και μπορεί να 
έχει τοξική δράση βλάπτοντας τους μύες, 
νεφρούς και την καρδιά, οδηγώντας σε 
αρρυθμία, παράλυση ή γαστρεντερολογικά 

Εθελοντικά 
μέτρα: 
Ανάκληση του 
προϊόντος 
από τους 
τελικούς 
χρήστες (από 
τον 
λιανοπωλητή) 
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προβλήματα. 
Ο μόλυβδος είναι επιβλαβής για την υγεία 
καθώς συσσωρεύεται στο σώμα και μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στο έμβρυο.  
 
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των 
Καλλυντικών 

 

Αναφορά 19 /2019 

No. Κοινοποιούσα  

χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που 
έχουν ληφθεί 

από την 
Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0723/19 Γερμανία Προϊόν λεύκανσης δέρματος 
Μάρκα: Caro Light 
Όνομα:  Lightening Beauty Lotion 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: με έλαιο καρότου 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  L 10B78376; F 19 06 18; E 19 06 20 
 
 
Περιγραφή: Προϊόν λεύκανσης δέρματος σε πλαστικό 
μπουκάλι χωρητικότητας 500 ml με πορτοκαλί καπάκι. 
Χώρα προέλευσης:  Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό 

Χημικός 
Το προϊόν περιέχει υδροκινόνη σε συγκέντρωση 
3.8 % κατά βάρος.. 
Η υδροκινόνη μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό 
και δερματίτιδες ενώ ενδέχεται να προκαλέσει 
καρκίνο. 
 
 Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των 
Καλλυντικών  

Υποχρεωτικά 
μέτρα (προς 
τον 
εισαγωγέα): 
καταστροφή 
προϊόντος, 
απαγόρευση 
εισαγωγής  
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Αναφορά 20 /2019 

No. Κοινοποιούσα  

χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που 
έχουν ληφθεί 

από την 
Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0745/19 Τσεχία Άρωμα 
Μάρκα: CONTER, DENIM 
Όνομα:  Black 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστο 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  200219A / EXP 02/2021 / 
8008970040226 
 
 
Περιγραφή:  100 ml αρώματος τύπου eau de toiletteσε μαύρο 
γυάλινο μπουκάλι , με ενσωματωμένο ακροφύσιο ψεκασμού 
και πλαστικό καπάκι. Το προϊόν πωλείται σε μεταλλικό μαύρο 
κουτί.  
Χώρα προέλευσης:  Ιταλία 

Χημικός 
Το προϊόν περιέχει τις ουσίες hexyl cinnamal, 
butylphenyl methylpropional και alpha-
isomethyl ionone σε συγκέντρωση 0.025 %, 
0.01 % και 0.002 % κατά βάρος αντίστοιχα. 
Δεδομένου ότι αυτές οι ουσίες, που μπορούν 
να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις και 
ευαισθητοποίησης, δεν αναγράφονται στον 
κατάλογο των συστατικών, οι καταναλωτές δεν 
είναι ενήμεροι για την παρουσία τους στο 
προϊόν. 
  
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των 
Καλλυντικών  

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

A12/0749/19 Τσεχία Άρωμα 
Μάρκα: VANDAN 
Όνομα: EXCITE by Dima Bilan 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: N0: YB1732-30 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  6895352882756 (label), 
DOM:01/17GD / DOE:2022/01 / 6932762122727 (box) 
 
Περιγραφή: 50 ml υποκίτρινου αρώματος τύπου eau de 
parfum σε γυάλινο μπουκάλι με ενσωματωμένο ακροφύσιο 
ψεκασμού και πλαστικό καπάκι χρώματος χρυσαφί. Το προϊόν 
πωλείται σε χαρτονένιο κουτί βιολετί χρώματος.  
Χώρα προέλευσης:  Κίνα 

Χημικός 
Το προϊόν περιέχει τις ουσίες linalool, 

butylphenyl methylpropional, d-Limonene, 

benzyl salicylate, alpha – isomethyl ionone, 

benzyl benzoate, citral, citronellol, geraniol, 

hexyl cinnamal και eugenol σε συγκέντρωση  

0.3 %, 0.066 %, 0.066 %, 0.021 %, 0.013 %, 

0.0094 %, 0.0076 %, 0.0065, 0.003 %, 0.0020 % 

και 0.0017 % κατά βάρος αντίστοιχα. 

Δεδομένου ότι αυτές οι ουσίες, που μπορούν 

Υποχρεωτικά 
μέτρα (προς 
τον 
λιανοπωλητή): 
Απόσυρση του 
προϊόντος 
από την 
αγορά 
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να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις και 
ευαισθητοποίησης, δεν αναγράφονται στον 
κατάλογο των συστατικών, οι καταναλωτές δεν 
είναι ενήμεροι για την παρουσία τους στο 
προϊόν. 
 
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των 
Καλλυντικών 

A12/0750/19  Τσεχία Άρωμα 
Μάρκα: Disney-Pixar 
Όνομα: TOY STORY 3 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: DISN / Toy Story 3/EDT/100/K/T / 
Ed.2 09 10. 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  0309E2700950 / 7775562231201 
 
Περιγραφή: 100 ml αρώματος τύπου eau de toilette σε 
γυάλινο μπουκάλι με ενσωματωμένο ακροφύσιο ψεκασμού. 
 
Χώρα προέλευσης:  Ισπανία 

Χημικός 
Το προϊόν περιέχει τις ουσίες butylphenyl 

methylpropional, hexyl cinnamal, 

hydroxycitronellal, d-Limonene , linalool, 

citronellol και geraniol σε συγκέντρωση 0.18 %, 

0.15 %, 0.064 %, 0.054 %, 0.013 %, 0.0022 % και 

0.0022 % κατά βάρος αντίστοιχα. 

Δεδομένου ότι αυτές οι ουσίες, που μπορούν 
να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις και 
ευαισθητοποίησης, δεν αναγράφονται στον 
κατάλογο των συστατικών, οι καταναλωτές δεν 
είναι ενήμεροι για την παρουσία τους στο 
προϊόν. 
 
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των 
Καλλυντικών 

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

A12/0751/19 Τσεχία Άρωμα 
Μάρκα: DICOO 
Όνομα: First love 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: for women REF:B415 ITEM N0: 2698 
12d2x96 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  859000026985 (label), LOT: 

Χημικός 
 Το προϊόν περιέχει τις ουσίες blinalool, d-

Limonene, butylphenyl methylpropional, 

citronellol, hexyl cinnamal και Hydroxyisohexyl 

3-cyclohexene carboxaldehyde σε συγκέντρωση 

Υποχρεωτικά 
μέτρα (προς 
τον 
λιανοπωλητή): 
Απόσυρση του 
προϊόντος 
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BTF0311415 Exp: 10/03/2020 6954710804158 (box) 
 
Περιγραφή: 100 ml αρώματος τύπου eau de toilette σε 
γυάλινο μπουκάλι με ενσωματωμένο ακροφύσιο ψεκασμού 
και διαφανές πλαστικό καπάκι. Το προϊόν πωλείται σε 
χαρτονένιο κουτί χρώματος χρυσαφί. 
 
Χώρα προέλευσης:  Κίνα 

0.40 %, 0.25 %, 0.20 %, 0.16 %, 0.089 % και 

0.045 % κατά βάρος αντίστοιχα. 

Δεδομένου ότι αυτές οι ουσίες, που μπορούν 
να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις και 
ευαισθητοποίησης, δεν αναγράφονται στον 
κατάλογο των συστατικών, οι καταναλωτές δεν 
είναι ενήμεροι για την παρουσία τους στο 
προϊόν. 
 
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των 
Καλλυντικών 

από την 
αγορά 

A12/0752/19 Τσεχία Άρωμα 
Μάρκα: Shirley May 
Όνομα: M. OBAMA Classy 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Pour Femme Ref: 823 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  6295124020537, SM001941D / 
PD. 06-14, / ED. 06-19 
 
Περιγραφή: 100 ml αρώματος τύπου eau de toilette σε 
γυάλινο μπουκάλι με ενσωματωμένο ακροφύσιο ψεκασμού 
και άσπρο πλαστικό καπάκι. Το προϊόν πωλείται σε άσπρο 
χαρτονένιο κουτί χρώματος. 
 
Χώρα προέλευσης:  Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

Χημικός 
 Το προϊόν περιέχει την ουσία benzyl alcohol σε 
συγκέντρωση 0.0036 % κατά βάρος. 
Δεδομένου ότι ουσία, που μπορεί  να 
προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις και 
ευαισθητοποίησης, δεν αναγράφεται στον 
κατάλογο των συστατικών, οι καταναλωτές δεν 
είναι ενήμεροι για την παρουσία της στο 
προϊόν. 
 
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των 
Καλλυντικών 

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

A12/0753/19 Φινλανδία Βαφή προσώπου 
Μάρκα: PaintGlow 
Όνομα: Face Paint 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Bright Yellow AJ6D91 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  5060467408462 
 
Περιγραφή: Διαφανές πλαστικό σωληνάριο με μαύρο καπάκι 

Μικροβιολογικός 
Το προϊόν είναι επιμολυσμένο με μεσόφιλα 
αερόβια βακτήρια (μετρηθείσες τιμές: 260000 
cfu/g ). Η χρήση του προϊόντος σε 
τραυματισμένο δέρμα ή η επαφή του με τα 
μάτια μπορεί να προκαλέσει μόλυνση ή 
ερεθισμό.  

Υποχρεωτικά 
μέτρα (προς 
τον 
λιανοπωλητή): 
Απαγόρευση 
διάθεση του 
προϊόντος 
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περιέχον 13 ml of κίτρινης βαφής προσώπου. 
 
Χώρα προέλευσης:  Ηνωμένο Βασίλειο 

 
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των 
Καλλυντικών 

από την 
αγορά και 
άλλα 
συνοδευτικά 
μέτρα 

 

Αναφορά 22 /2019 

No. Κοινοποιούσα  

χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που 
έχουν ληφθεί 

από την 
Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0812/19 Γερμανία Σαμπουάν και αφρόλουτρο 
Μάρκα: Disney 
Όνομα:  Shampoo & Bath Gel 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Product Ref. 1764 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  5206642000537 
 
Περιγραφή:  300 ml σαμπουάν και διαλύματος πηκτής σε 
λουτρό χρώματος σε μια κίτρινη πλαστική φιάλη με σκούρο 
πράσινο πώμα, με εικόνα των χαρακτήρων της Disney Winnie 
Wino και Tiger.   
Χώρα προέλευσης:  Ελλάδα 
 

Μικροβιολογικός 
Το προϊόν περιέχει μεγάλη ποσότητα του 
μικροβίου pseudomonas putida (μετρηθείσα 
συγκέντρωση 600 000 cfu/ml). 
Η χρήση του προϊόντος σε τραυματισμένο 
δέρμα ή από χρήστες με ανοσοκαταστολή 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρή μόλυνση.  
  
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των 
Καλλυντικών  

Εθελοντικά 
μέτρα (από 
οικονομικούς 
φορείς): 
Απόσυρση του 
προϊόντος 
από χώρους 
λιανικής  

A12/0828/19  Γαλλία Προϊόν λεύκανσης του δέρματος 
Μάρκα: RAPID' CLAIR 
Όνομα: Purifying and skin tone lotion 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  Ημερομηνία 08/2017 του MFG 
Πριν από τις 07/2022 Παρτίδα N. 21091997 
 

Χημικός 
Το προϊόν περιέχει υδροκινόνη (μετρούμενη 
τιμή:1,4 % κατά βάρος). 
Η υδροκινόνη μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό 
του δέρματος και δερματίτιδα. 
 
Το προϊόν δεν  

Εθελοντικά 
μέτρα (από 
τον 
λιανοπωλητή): 
Ανάκληση του 
προϊόντος 
από τους 
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Περιγραφή: 250 ml καφέ λοσιού σε πλαστική φιάλη με 
πορτοκαλί πλαστικό πώμα. 
Χώρα προέλευσης:  Ιταλία 
 

συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των 
Καλλυντικών 

τελικούς 
χρήστες  

 

Αναφορά 23/2019 

 

No. Κοινοποιούσα  

χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που 
έχουν ληφθεί 

από την 
Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0842/19 Ιρλανδία Μακιγιάζ («fancy-chardship») 
Μάρκα: Murder Motel 
Όνομα:  Halloween Blood Spray 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστο 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  171001/Barcode:5055566980568 
 
Περιγραφή:  Σκούρα πλαστική φιάλη με λευκό στόμιο 
ψεκασμού και αντλία λευκού αίματος που περιέχει 70 ml 
ψεύτικου αίματος. 
Χώρα προέλευσης:  Κίνα 
 

Μικροβιολογικός 
Το προϊόν περιέχει υπερβολικό επίπεδο 
αερόβιων μεσόφιλων βακτηρίων (τιμή που 
μετρήθηκε:170000 cfu/g). 
Εάν χρησιμοποιείται στο δέρμα που έχει 
υποστεί βλάβη, ή όταν έρχεται σε επαφή με τα 
μάτια, το προϊόν μπορεί να προκαλέσει 
μόλυνση ή ερεθισμό. 
 
  
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των 
Καλλυντικών  

Εθελοντικά 
μέτρα (από 
λιανοπωλητή 
και διανομέα): 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά, 
Επιστολή 
ανάκλησης 
προς τους 
οργανισμούς 
που 
προμηθεύτηκαν 
το προϊόν 
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Αναφορά 24/2019 

No. Κοινοποιούσα  

χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που 
έχουν ληφθεί 

από την 
Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0888/19 Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Glitter σώματος 
Μάρκα: Beauty Woman 
Όνομα:  All Over Glitter 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 123 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  1019 
 
Περιγραφή:  4,5 grams ιώδους βαφής δέρματος σε διαφανή 
πλαστικό περιέκτη με σαφές πλαστικό πώμα. 
Χώρα προέλευσης:  Κίνα 
 

Χημικός 
Το προϊόν περιέχει αντιμόνιο (μετρούμενη 
τιμή:29,7 mg/kg). 
Η εισπνοή αντιμονίου μπορεί να οδηγήσει σε 
εναπόθεσή του στους πνεύμονες η οποία 
μπορεί να προκαλέσει  φλεγμονή.  
 
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των 
Καλλυντικών  

Εθελοντικά 
μέτρα (από 
εισαγωγέα και 
λιανοπωλητή): 
Ανάκληση των 
προϊόντων 
από τον 
διανομέα, 
Απόσυρση του 
προϊόντος 
από την 
αγορά 

A12/0889/19 Σλοβακία  Βαφή προσώπου με glitter 
Μάρκα: Saffron 
Όνομα: All Over Glitter 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 123 
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 1018    
 
Περιγραφή: 4,5 γραμμάρια βαφής δέρματος χρώματος 
μαύρου που προορίζεται για τα καλύμματα των ματιών, τα 
οποία πωλούνται σε διαφανή πλαστικά δοχεία με διαφανές 
πλαστικό πώμα. 
Χώρα προέλευσης:  Κίνα 
 

Χημικός 
Το προϊόν περιέχει αντιμόνιο (μετρούμενη 
τιμή:24,7 mg/kg) 
Η εισπνοή αντιμονίου μπορεί να οδηγήσει σε 
εναπόθεσή του στους πνεύμονες η οποία 
μπορεί να προκαλέσει  φλεγμονή.  
 
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των 
Καλλυντικών 

Εθελοντικά 
μέτρα (από 
εισαγωγέα και 
λιανοπωλητή): 
Ανάκληση των 
προϊόντων 
από τον 
διανομέα, 
Απόσυρση του 
προϊόντος 
από την 
αγορά 
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INFO/0071/19 Σλοβακία Καλλυντικό προϊόν χρωματισμένο με νέον 
Μάρκα: PaintGlow 
Όνομα: Neon – coloured cosmetic products 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Μασκαρα του οφθαλμού:Πράσινη, 
παρτίδα:002031, γραμμωτός κώδικας — 
σωλήνας:5 060335 877 277, γραμμωτός κώδικας — 
ετικέτα:8 595069 711 681, ΜΑΣΚΑΡΑ:— Πορτοκαλί, 
παρτίδα:001401, γραμμωτός κώδικας — 
σωλήνας:5 060335 877 307, γραμμωτός κώδικας — 
ετικέτα:8 595069 711 681, ΜΑΣΚΑΡΑ:— Πορτοκαλί, 
παρτίδα:002341, γραμμωτός κώδικας — 
σωλήνας:5 060335 877 314Μασκαρα του οφθαλμού:— 
Λευκή, παρτίδα:001396, γραμμωτός κώδικας — 
σωλήνας:5 060335 877 321, γραμμωτός κώδικας — 
ετικέτα:8 595069 711 681, ΜΑΣΚΑΡΑ:Κίτρινη παρτίδα:001397, 
γραμμωτός κώδικας — σωλήνας:5 060335 677 260Τζελ από τα 
μαλλιά:Πράσινη, παρτίδα:002340, γραμμωτός κώδικας — 
ετικέτα:8 595069 711 698, Hair gel:— Πορτοκαλί, 
παρτίδα:001852, 001853, γραμμωτός κώδικας — 
Σήμα:8 595069 711 698, Hair gel:— Κίτρινο:001848, 
γραμμωτός κώδικας — ετικέτα:8 595069 711 698 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  Άγνωστο 
 
Περιγραφή: Μάσκαρα ματιών και τζελ μαλλιών σε πλαστικό 
σωληνάριο με μαύρο καπάκι. 
 
Χώρα προέλευσης:  Ηνωμένο Βασίλειο 
 

Κίνδυνος για την υγεία/άλλος  
  
Σύμφωνα με τον κατάλογο των συστατικών, το 
προϊόν περιέχει τις χρωστικές ουσίες Solvent 
Yellow 172, CI 45161 και CI 45174, οι οποίες 
δεν επιτρέπονται για τη χρήση τους στα 
καλλυντικά. 
 
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των 
Καλλυντικών 

Εθελοντικά 
μέτρα (από 
λιανοπωλητή): 
Ο 
λιανοπωλητής 
(dm drogerie 
markt) 
διέκοψε την 
εμπορία των 
προϊόντων 
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Αναφορά 25/2019 

No. Κοινοποιούσα  

χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που 
έχουν ληφθεί 

από την 
Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0897/19 Γερμανία Υγρό σαπούνι 
Μάρκα: Disney 
Όνομα:  Hand Soap 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: EN 002 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  
LOT572/3M013MS1·5 206642 000094 
 
Περιγραφή:  Υγρό σαπούνι χεριών για παιδιά σε πλαστική 
φιάλη 300 ml με κόκκινη και λευκή πλαστική ταινία Η φιάλη 
φέρει τις λέξεις «Cars» και «Disney» στο άνω τμήμα της. 
Χώρα προέλευσης:  Ελλάδα 
 

Μικροβιολογικός 
Το προϊόν περιέχει υπερβολική ποσότητα 
αερόβιων μεσόφιλων βακτηρίων, 
συμπεριλαμβανομένων των βακτηριδίων 
Pseudomonas spetida, Pseudomonas 
stuchoteri, Klebsiella oxycotca, Citrobacter 
freundii, Enterobacter clacae (μετρούμενη 
τιμή:2000 000 cfu/g). 
Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει λοίμωξη ή 
ερεθισμό, αν χρησιμοποιείται σε δέρμα που 
έχει υποστεί ζημία ή από χρήστες με 
ανοσοκαταστολή σε επαφή με τους οφθαλμούς 
ή τους βλεννογόνους το προϊόν μπορεί να 
προκαλέσει μόλυνση ή ερεθισμό. 
 
  
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των 
Καλλυντικών  

Εθελοντικά 
μέτρα (από  
λιανοπωλητή): 
Απόσυρση 
από σημεία 
πώλησης 

A12/0900/19 Φινλανδία Ορός επιμήκυνσης βλεφαρίδων 
Μάρκα: Care 4 lashes 
Όνομα: Eyelash booster 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 01370 
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  20190327, 6438192003105 
 
Περιγραφή: Ορός βλεφαρίδων σε κυλινδρικό σωληνάριο με 

Χημικός 
Το προϊόν περιέχει τη φαρμακευτική δραστική 
ουσία βιματοπρόστη. 
Η χρήση του προϊόντος θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε οφθαλμικές παρενέργειες (π.χ. 
κνησμός και οίδημα στα βλέφαρα, βλεφαρίδες, 
υπερβολική χρώση των βλεφάρων, υπεραιμία 

Υποχρεωτικά 
μέτρα: 
Απαγόρευση 
εισαγωγών 
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μικρή λεπτή βούρτσα που πωλείται σε συσκευασία από 
χαρτόνι. 
Χώρα προέλευσης:  Κίνα 
 

του επιπεφυκότα, πόνος στο μάτι ή αλλεργική 
αντίδραση).  
 
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των 
Καλλυντικών 

 

 


