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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

RAPEX REPORTS  (αναφορά) 46,48, 49,51/2016, & 01,02,03,05,06,08,09.10,11,13,16/2017 

Αναφορά   46-2016 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/1490/16 Λετονία Προϊόν δέρματος  
Μάρκα: Eveline Cosmetics  
Όνομα:  Slim extreme 4D, Professional  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:5907609344205,  
Batch Nr. 150112  
Περιγραφή: 
 Προϊόν απολέπισης (peeling) δέρματος σώματος σε   
άσπρο/μπλε, πλαστικό σωληνάριο 250ml.   
Χώρα προέλευσης:Πολωνία   

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει  
methylisothiazolinone (MI) και   
methylchloroisothiazolinone (MCI) 
(μετρηθείσα συγκέντρωση 0.2024%  
κατά βάρος). Επαφή του δέρματος με 
προϊόντα που περιέχουν MCI / ΜΙ  
μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
δερματίτιδα σε ευαισθητοποιημένα  
άτομα.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των Καλλυντικών. 

Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά 

A12/1499/16 ∆ημοκρατία της  

Τσεχίας 

Tαινίες λεύκανσης δοντιών  
Μάρκα:  Crest  
Όνομα: 3D White Whitestrips LUXE - Supreme FLEXFIT  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος Αριθμός 
παρτίδας/Barcode: (L)5285V444. Χρήση έως:  
Αύγουστος 2017  
Περιγραφή:  Ταινίες λεύκανσης δοντιών σε σκούρα μπλε 
συσκευασία αλουμινίου, 2 τεμάχια σε κάθε πακέτο. Μη  
καταχωρημένο προϊόν κατά την εισαγωγή από άλλο  
διανομέα. Ο κατασκευαστής δεν το παρήγαγε για άμεση  
διανομή στους καταναλωτές στην ΕΕ.  
Χώρα προέλευσης:  ΗΠΑ   

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει υπεροξείδιο του  
υδρογόνου ως ουσία  λεύκανσης 
(μετρηθείσα συγκέντρωση 3,06%  
κατά βάρος). Το  
υπεροξείδιο του υδρογόνου σε       
ψηλές συγκεντρώσεις προκαλεί  
ερεθισμό του δέρματος και είναι 
επικίνδυνο σε περίπτωση 
κατάποσης. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των Καλλυντικών 

Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά 

 

 

 

 



2 

 

Αναφορά   48 /2016 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/1562/16 Λετονία Κρέμα ημέρας  
Μάρκα: Eveline Cosmetics  
Όνομα: Argan Oil - Anti-Wrinkle Rejuvenating Day 
Cream  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:5907609387561. Batch Nr. 
145640  
Περιγραφή:  Κρέμα σε χρυσό/καφέ χάρτινο κουτί.  
Χώρα προέλευσης: Πολωνία 

Χημικός,  
Πνιγμός. Το πλαστικό υλικό στην  
πάπια περιέχει δι (2-αιθυλεξυλ) 
φθαλικό εστέρα (DEHP)  
(μετρηθείσα τιμή 26% κατά βάρος). 
Αυτός ο φθαλικός εστέρας μπορεί να 
βλάψει την υγεία των παιδιών, 
προκαλώντας πιθανή βλάβη του  
αναπαραγωγικού συστήματος.   
Επιπλέον, η πάπια είναι αρκετά μικρή 
ώστε να μπορεί να τη βάλει στο  
στόμα του ένα μικρό παιδί και να 
πνιγεί. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 
REACH οι φθαλικές ενώσεις DEHP,  
DBP και BBP είναι  
απαγορευμένες σε όλα  
τα παιχνίδια και στα είδη  
παιδικής φροντίδας.  
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τις  
απαιτήσεις της Οδηγίας  
Ασφάλειας Παιχνιδιών  
και το σχετικό Ευρωπαϊκό πρότυπο 
EN  
71-1. 

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

A12/1563/16 Γαλλία ∆ιακοσμητικό σαπούνι με πλαστική πάπια  
Μάρκα: Aux Temps des Savons  
Όνομα: Άγνωστο  
Τύπος/αριθμός μοντέλου:Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:Άγνωστος  
Περιγραφή: Μικρή, κίτρινη πάπια πάνω σε σαπούνι  
σχήματος cupcake. ∆ιατίθεται σε διάφανο, πλαστικό 
κουτί, που κλείνει με πορτοκαλί κορδέλα με λευκά πουά.  
Χώρα προέλευσης: Βέλγιο 

Χημικός,  
Πνιγμός  
Το πλαστικό υλικό στην πάπια 
περιέχει δι (2-αιθυλεξυλ) φθαλικό  
εστέρα (DEHP) (μετρηθείσα τιμή 26%  
κατά βάρος). Αυτός ο φθαλικός 
εστέρας μπορεί να βλάψει την υγεία 
των παιδιών, προκαλώντας πιθανή  
βλάβη του αναπαραγωγικού 

Εθελοντικά μέτρα:  
Ανάκληση του προϊόντος 
από τους τελικούς χρήστες 
(Από τον διανομέα) 
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συστήματος.   
Επιπλέον, η πάπια είναι αρκετά μικρή 
ώστε να μπορεί να τη βάλει στο 
στόμα του ένα μικρό παιδί και να 
πνιγεί. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 
REACH οι φθαλικές ενώσεις DEHP,  
DBP και BBP είναι απαγορευμένες σε 
όλα τα παιχνίδια και στα είδη 
παιδικής φροντίδας. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της 
Οδηγίας Ασφάλειας Παιχνιδιών και το 
σχετικό Εθελοντικά μέτρα:  Ανάκληση 
του προϊόντος από τους τελικούς  
χρήστες (Από τον διανομέα) 
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN  71-1. 

 

Αναφορά   49-2016 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/1613/16 Γαλλία Προϊόντα μπάνιου  
Μάρκα:  GLOSS –  WHOOPENSOCKER  
Όνομα: Άγνωστο  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 250 ml Αριθμός 

παρτίδας/Barcode:0230-002 Περιγραφή: Τζελ μπάνιου 

σε διάφανο, πλαστικό μπουκάλι (250 ml) με λευκό, 

πλαστικό πώμα, που καλύπτεται από χρυσό, μεταλλικό 

χαρτί και 6 αφρώδεις χάντρες μπάνιου, επίσης 

τυλιγμένες με χρυσό, μεταλλικό χαρτί. Το προϊόν 

συσκευάζεται σε χάρτινο κουτί με διάφανο παράθυρο 

έκθεσης. Χώρα  προέλευσης: Κίνα  

 

Χημικός   
Το προϊόν περιέχει φαινόλη 
(μετρηθείσα τιμή έως 0.04% 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 τον 
διανομέα) 

A12/1625/16 Γαλλία Υγρό σαπούνι  
Μάρκα:  La Petite Épiceriede Paris  

Χημικός   
Λόγω του χαρακτηριστικού 

Εθελοντικά μέτρα:  
Απόσυρση του προϊόντος 
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Όνομα:  Savon Liquide - Parfum miel ('Honey-scented 
liquid soap')  
Τύπος/αριθμός μοντέλου:                                                                                                                                                                                                    
35-2S-804  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 3660173188980,  
Batch: L15080101  
Περιγραφή:  Υγρό σαπούνι σε διάφανο, πλαστικό  
μπουκάλι με πλαστικό, χρυσού χρώματος flip-top  
πώμα, που μοιάζει με δοχείο με μέλι.  
Χώρα προέλευσης:   Γαλλία 

σχήματος, χρώματος και μεγέθους, 
το προϊόν θα μπορούσε εσφαλμένα 
να θεωρηθεί ως τρόφιμο, ενώ δεν 
φέρει καπάκι ασφαλείας. Τα παιδιά  
μπορούν να ανοίξουν το μπουκάλι 
εύκολα και ενδέχεται να μπουν  
στον πειρασμό να καταπιούν το  
περιεχόμενο και ναυποστούν χημική  
πνευμονία. Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
των Καλλυντικών. 

από την αγορά (Από τον 
διανομέα) 

A12/1626/16 Γαλλία Τζελ μπάνιου /Υγρό σαπούνι  
Μάρκα: La Petite Épicerie de Paris  
Όνομα: Savon liquide - Feuille de tomate ("‘Tomato leaf’ 
liquid soap")  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 250 ML  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:3660173177236, 34-2S-808 
Περιγραφή: Τζελ μπάνιου και υγρό σαπούνι σε διάφανο, 
πλαστικό μπουκάλι 250ml, που μοιάζει με μπουκάλι 
κέτσαπ.  
Χώρα προέλευσης:  Γαλλία 

Χημικός   
Λόγω του χαρακτηριστικού 
σχήματος, χρώματος και μεγέθους, 
το προϊόν θα μπορούσε εσφαλμένα 
να θεωρηθεί ως τρόφιμο, ενώ δεν 
φέρει καπάκι ασφαλείας. Τα παιδιά  
μπορούν να ανοίξουν το μπουκάλι 
εύκολα και ενδέχεται να μπουν στον 
πειρασμό να καταπιούν το 
περιεχόμενο και να υποστούν χημική  
πνευμονία. Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
των Καλλυντικών. 

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

A12/1627/16 Γαλλία Προϊόν: Αφρώδες σαπούνι  
Μάρκα: La Petite Épicerie de Paris  
Όνομα: Mousse de savon - Parfum créme fouettée  
("Whipped-cream scentedfoaming soap") 
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 35-1S-807  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:3660173181585, 260123  
Περιγραφή: Αφρώδες σαπούνι σε αεροζόλ δοχείο  
150 ml.  
Χώρα προέλευσης:  Γαλλία 

Χημικός   
Λόγω του χαρακτηριστικού 
σχήματος, χρώματος και μεγέθους, 
το προϊόν θα μπορούσε εσφαλμένα α  
θεωρηθεί ως τρόφιμο, ενώ δεν φέρει 
καπάκι ασφαλείας. Τα παιδιά 
μπορούν να ανοίξουν το μπουκάλι 
εύκολα και ενδέχεται να μπουν  
στον πειρασμό να καταπιούν το  
περιεχόμενο και να  
υποστούν χημική  
πνευμονία.  
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των  

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

A12/1628/16 Γαλλία Υγρό σαπούνι  
Μάρκα: La Petite Épicerie de Paris  
Όνομα: Savon liquide - Smoothie Pomme cactus 
concombre (‘Apple-Cactus-Cucumber Smoothie’ Liquid  
Soap)  
Τύπος/αριθμός μοντέλου:36-1S-802  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:3660173193236, L16030803  
Περιγραφή: Πράσινο, υγρό σαπούνι που παρουσιάζεται  
σαν smoothie: διάφανο, πλαστικό μπουκάλι με λευκό, 
πλαστικό, βιδωτό πώμα.  
Χώρα προέλευσης: Γαλλία 

Χημικός   
Λόγω του χαρακτηριστικού 
σχήματος, χρώματος και μεγέθους, 
το προϊόν θα μπορούσε εσφαλμένα 
να θεωρηθεί ως τρόφιμο, ενώ δεν 
φέρει καπάκι ασφαλείας. Τα παιδιά  
μπορούν να ανοίξουν το μπουκάλι 
εύκολα και ενδέχεται να μπουν στον 
πειρασμό να καταπιούν το 
περιεχόμενο και να υποστούν χημική  
πνευμονία. Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον ανονισμό των  
Καλλυντικών. 

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

A12/1629/16 Γαλλία Υγρό σαπούνι  
Μάρκα: La Petite Épicerie de Paris  
Όνομα: Savon liquide - Smoothie Tomate Pastèque  
Melon (‘Tomato-watermelon-melon smoothie’ liquid 
soap)  
Τύπος/αριθμός μοντέλου:36-1S-803  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:L16031102  
Περιγραφή: Κόκκινο, υγρό σαπούνι που παρουσιάζεται  
σαν smoothie: διάφανο, πλαστικό μπουκάλι με λευκό, 
πλαστικό, βιδωτό πώμα.  
Χώρα προέλευσης: 
 Γαλλία 

Χημικός   
Λόγω του χαρακτηριστικού 
σχήματος, χρώματος και μεγέθους, 
το προϊόν θα μπορούσε εσφαλμένα 
να θεωρηθεί ως τρόφιμο, ενώ δεν 
φέρει καπάκι ασφαλείας. Τα παιδιά  
μπορούν να ανοίξουν το μπουκάλι 
εύκολα και ενδέχεται να μπουν  
στον πειρασμό να καταπιούν το  
περιεχόμενο και να υποστούν χημική  
πνευμονία. Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
των Καλλυντικών. 

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

A12/1630/16 Γαλλία Υγρό σαπούνι 
Μάρκα: 
 La Petite Épicerie de Paris  
Όνομα: Savon liquide - Smoothie citron orange carotte 
(‘Lemon-orange-carrot smoothie’ liquid soap) 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:36-1S-804  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 3 660173 193250, 6031101  
Περιγραφή: Κίτρινο, υγρό σαπούνι που παρουσιάζεται  
σαν smoothie: διάφανο, πλαστικό μπουκάλι με λευκό, 
πλαστικό, βιδωτό πώμα. 

Χημικός   
Λόγω του Χαρακτηριστικού 
σχήματος, χρώματος και μεγέθους, 
το προϊόν θα μπορούσε εσφαλμένα 
να θεωρηθεί ως τρόφιμο, ενώ δεν 
φέρει καπάκι ασφαλείας. Τα παιδιά  
μπορούν να ανοίξουν το μπουκάλι 
εύκολα και ενδέχεται να μπουν στον 
πειρασμό να καταπιούν το 
περιεχόμενο και να υποστούν χημική  

Εθελοντικά μέτρα:  
Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά (Από τον 
διανομέα) 
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πνευμονία. Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
των Καλλυντικών. 

 

Αναφορά   51-2016 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/1747 
/16 

Εσθονία Κρέμα για τα πόδια  
Μάρκα: Русское поле  
Όνομα: Крем для ног [Foot cream]  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
lot 437  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:4607042070037  
Περιγραφή: Κρέμα για τα πόδια με λάδι κριθαριού σε  
πλαστικό σωληνάριο (75ml).  
Χώρα προέλευσης: Ρωσία 

Μικροβιολογικός    
Το προϊόν περιέχει μεσόφιλα, 
αερόβια βακτήρια (μετρηθείσα  
τιμή: 1,1x105 cfu/g), Pseudomonas  
aeruginosa και Staphylococcus 
aureus, που ενέχουν κίνδυνο  
μόλυνσης, ιδιαίτερα σε δέρμα που 
έχει υποστεί βλάβη.  
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 
εισαγωγέα, λιανοπωλητή) 

Αναφορά   01-2017 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/1787/16 Πορτογαλία Οδοντόπαστα  
Μάρκα: VICCO  
Όνομα: The Original Vicco Vajradanti Herbal Toothpaste  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:8901288012001, Batch 
number: D41200691, Mfg 12/2014 - Best Before  
11/2017  
Περιγραφή:  Οδοντόπαστα σε λευκό, πλαστικό 
σωληνάριο 200 g. ∆ιατίθεται σε λευκό, χάρτινο κουτί με  
κόκκινα γράμματα, που δηλώνουν ‘πακέτο για εξαγωγή’.  
Χώρα προέλευσης:  Ινδία 

Μικροβιολογικός   
Το συνολικό ποσό των αερόβιων, 
μεσόφιλων βακτηρίων στην  
οδοντόπαστα είναι πολύ υψηλό 
(μετρηθείσα τιμή έως 187500 cfu/g).  
Επίσης, έχουν βρεθεί μούχλα και 
ζυμομύκητες (μετρηθείσα τιμή 3000  
cfu/g). Υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης 
λοιμώξεων καθώς το προϊόν μπορεί  
να έρθει σε επαφή με το στόμα, τα 
χέρια και τα μάτια.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά 
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Κανονισμό των Καλλυντικών.   

 

Αναφορά   02-2017 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0015/17 Λετονία Σκόνη για τα  δόντιαΜάρκα: VICCO  
Όνομα: Pure herbal tooth powder  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:Barcode: 8901288021003,  
Αριθμός παρτίδας: N41203721  
Περιγραφή:  Σκόνη φυτικής προέλευσης συσκευασμένη  
σε κίτρινο, πλαστικό περιέκτη (100 g).  
Χώρα προέλευσης:  Ινδία 

Μικροβιολογικός  
Το προϊόν είναι μολυσμένο από  
μικροβιολογική άποψη: περιέχει 
υψηλήπεριεκτικότητα αερόβιων  
μεσόφιλων βακτηρίων (μετρηθείσα 

τιμή έως 4.2 x 10⁵ cfu/0,5 g).  
Εάν χρησιμοποιηθεί σε δέρμα με 
αμυχές ή έρθει σε επαφή με τα μάτια,  
το προϊόν μπορεί να προκαλέσει 
λοιμώξεις ή ερεθισμό του δέρματος.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των Καλλυντικών. 

Υποχρεωτικά μέτρα: 
Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά 

 

Αναφορά   03-2017 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0051/17 Γαλλία Μαλακτικό μαλλιών  
Μάρκα:  Sulfur 8  
Όνομα: Original Formula - anti-dandruff hair and scalp  
conditioner  
Τύπος/αριθμός μοντέλου:Reorder#432-1 L4321  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:075610432107, lot:13TJ  

Χημικός   
Το προϊόν περιέχει triclosan, το 
οποίο δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται σε αυτού του είδους 
τα καλλυντικά προϊόντα. Το προϊόν 
δεν συμμορφώνεται με τον 

Εθελοντικά μέτρα:  
Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά (Από τον 
διανομέα) 
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14280  
Περιγραφή: Μαλακτικό μαλλιών σε κυλινδρικό βαζάκι 
205 g με κίτρινο, βιδωτό πώμα. Εφαρμόζεται χωρίς 
ξέβγαλμα.  
Χώρα προέλευσης:  ΗΠΑ 

Κανονισμό των Καλλυντικών. 

 

 

Αναφορά   05/ 2017 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0115/17 Γερμανία Προϊόν περιποίησης κεφαλής  
Μάρκα: Atrimed  
Όνομα: Sorion Head Fluid  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 4 260393 230040,  
Batch SH604, ημερομηνία λήξης 10/2018  
Περιγραφή: Τονωτική λοσιόν για την κεφαλή, σε μικρό, 
λευκό, πλαστικό  
μπουκάλι (50 ml) με πράσινη και λευκή ετικέτα, που 
διατίθεται σε πράσινο και λευκό, χάρτινο κουτί με 
ετικέτα.  
Χώρα προέλευσης:  Ινδία 

Μικροβιολογικός   
Το Προϊόν είναι μολυσμένο με  
Pseudomonas aeruginosa και υψηλό  
επίπεδο αερόβιων, μεσόφιλων 
βκτηριδίων (μετρηθείσα τιμή > 3000 
cfu/g). Υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης  
λοιμώξεων καθώς το διάλυμα μπορεί 
να έρθει σε επαφή με το στόμα, τα 
χέρια και τα μάτια.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον 
Κανονισμό των Καλλυντικών. 

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

A12/0121/17 Σλοβακία Οδοντόπαστα  
Μάρκα: VICCO  
Όνομα: Pure Herbal Ayurwedic Toothpaste  
Τύπος/αριθμός μοντέλου:D40400131, Ημερομηνία  
παραγωγής: 04/2014,  
Ημερομηνία λήξης 03/2017  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:8901288210858  
Περιγραφή: Οδοντόπαστα 85 g σε σωληνάριο, 
συσκευασμένο σε χάρτινο κουτί με κόκκινη επισήμανση.  
Χώρα προέλευσης: Ινδία 

Χημικός,  
Μικροβιολογικός  
Ο συνολικός αριθμός των αερόβιων,  
μεσόφιλων βακτηρίων στην 
οδοντόκρεμα είναι πολύ υψηλός  
(μετρηθείσα τιμή έως 7100 cfu/g). 
Υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης  
λοιμώξεων καθώς το διάλυμα μπορεί 
να έρθει σε επαφή με το στόμα, τα 
χέρια και τα μάτια. Επιπλέον, το 
προϊόν περιέχει τις αλλεργιογόνες 
ουσίες Ευγενόλη και Λεμονένιο  

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

Εθελοντικά μέτρα:  
Ανάκληση του προϊόντος 
από τους τελικούς χρήστες 
(Από τον διανομέα) 
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(0.052% και 0.021% κατά βάρος 
αντίστοιχα), ενώ δεν 
συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των 
συστατικών.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των  Καλλυντικών. 

A11/0014/17 Ολλανδία Μάσκαρα  
Μάρκα: MAX & MORE  
Όνομα:  Volumizing & Lengthen Mascara  
Τύπος/αριθμός μοντέλου:Maximum Volume Fake Lash  
Effect, no: 2533023  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:8733131203300 / Batch no:  
06-2015  
Περιγραφή: Μάσκαρα σε κόκκινο, πλαστικό περιέκτη με 
βουρτσάκι. ∆ιατίθεται σε συσκευασία μπλίστερ με 
χάρτινη πλάτη.  
Χώρα προέλευσης:  Κίνα 

Χημικός   
Το προϊόν περιέχει τα συντηρητικά  
benzisothiazolinone (BIT) μετρηθείσα 
τιμή: 4.7 mg/kg) και 
methylisothiazolinone (MI) 
(μετρηθείσα τιμή 166 mg/kg). Οι BIT 
και MI είναι παράγοντες 
ευαισθητοποίησης και μπορεί να 
προκαλέσουν αλλεργικές, δερματικές  
αντιδράσεις.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των Καλλυντικών. 

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

 

Αναφορά   06/ 2017 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0146/17 Ηνωμένο  

Βασίλειο 

Προϊόντα για το δέρμα  
Μάρκα: Liz Earle  
Όνομα: SuperskinConcentrate  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστο  
Αριθμός παρτίδας/barcode: 6T, & 6P & 6F   
Περιγραφή: Λάδι προσώπου που περιέχει ένα  
μείγμα φυτικών ελαίων σε γυάλινο φιαλίδιο 2 ml με  
πλαστικό πώμα, συσκευασμένο σε μία κάρτα με θήκη.  
Χώρα προέλευσης:Ηνωμένο Βασίλειο 

Κοψίματα  
Το προϊόν περιέχει θραύσματα 
γυαλιού, με αποτέλεσμα να υπάρχει  
κίνδυνος κοψιμάτων στο χέρι και/ή 
στο πρόσωπο κατά την εφαρμογή 
του προϊόντος. 
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των Καλλυντικών 

Ανάκληση του προϊόντος 
από τους τελικούς χρήστες 
(από τον διανομέα). 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 
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Aναφορά   08/ 2017 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0206/17 Εσθονία Προϊόν περιποίησης δέρματος  
Μάρκα: MIRRA  
Όνομα: "Cream multi-purpose with melissa and 
raspberry" Τύπος/αριθμός μοντέλου:  
Άγνωστος  
παρτίδας/Barcode:0317R07, Barcode 4602819004611  
Περιγραφή: Κρέμα περιποίησης δέρματος σε λευκό, 
πλαστικό σωληνάριο (50 ml) με πράσινο πώμα.  
Χώρα προέλευσης:  Ρωσία 

Χημικός   
Η κρέμα περιέχει  
methylisothiazolinone (MI) και  
methylchloroisothiazolinone (MCI). 
∆ερματική επαφή με προϊόντα που  
περιέχουν MCI/MI μπορεί να μπορεί 
να προκαλέσει αλλεργική δερματίτιδα 
εξ επαφής σε ευαισθητοποιημένα  
άτομα. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 
των Καλλυντικών, απαγορεύεται η 
χρήση MCI/MI σε καλλυντικά 
προϊόντα.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των Καλλυντικών. 

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

λιανοπωλητή) 

 

Αναφορά   09/ 2017 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0248/17 Εσθονία Κρέμα  
Μάρκα: Mirra Daily  
Όνομα: Moisturizing cream with apple wax  
Τύπος/αριθμός μοντέλου:Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:Barcode 4602819006790,  
Batch number 1117R41  
Περιγραφή: Κρέμα σε λευκό, πλαστικό σωληνάριο 50 ml 
με πράσινο πώμα.  
Χώρα προέλευσης: Ρωσία 

Χημικός   
Η κρέμα περιέχει  
methylisothiazolinone  
(MI) και methylchloroisothiazolin 
one (MC). ∆ερματική επαφή με 
προϊόντα που περιέχουν MCI/MI  
μπορεί να μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής  
σε ευαισθητοποιημένα άτομα. 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό των  
Καλλυντικών, απαγορεύεται η χρήση  
MCI/MI σε καλλυντικά προϊόντα.  

Εθελοντικά μέτρα:  
Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά Απόσυρση 
του προϊόντος από την 
αγορά (Από τον 
εισαγωγέα, λιανοπωλητή) 
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Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον 
Κανονισμό των Καλλυντικών. 

A12/0253/17 Γαλλία Lip balm  
Μάρκα: HEROME  
Όνομα: Prinsessen Lip Balm 
Τύπος/αριθμός μοντέλου:Strawberry Cupcake, code  
E62048. Cake Cupcake, code E62024. Cherry Cupcake, 
code E62031  
 Αριθμός παρτίδας/Barcode:03/2015  
Περιγραφή: Lip balm σε συσκευασίες που μοιάζουν με 
cupcake.  
Χώρα προέλευσης: Κίνα 

Πνιγμός   
Ένα παιδί θα μπορούσε να 
μπερδέψει το προϊόν με αληθινό 
cupcake, να το βάλει στο στόμα του  
και να πνιγεί.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των Καλλυντικών. 

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

Αναφορά   10/ 2017 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0271/17 Γαλλία Προϊόν μπάνιου  
Μάρκα: AUTOUR DU BAIN  
Όνομα: Mini-Cupcake Orange-Cannelle  
Τύπος/αριθμός μοντέλου:Cinnamon orange  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Lot 160546 of 17/05/2016 – 
lot No 160733 of 18/07/2016: - lot No 60818 of 
17/08/2016 - lot No 60858 of 24/08/2016 - lot No 60956  
of 22/09/2016 – lot No 161038 of 13/10/2016 - lot No 
161125 of 08/11/2016 - lot No 161221 of 08/12/2016 - 
lot No 161238 of 12/12/2016 – lot No 170115 of 
05/01/2017 - lot No 170184 of 25/01/2017  
Περιγραφή: Προϊόν περιποίησης δέρματος σε σχήμα 
cupcake σε καφέ περιτύλιγμα.  
Χώρα προέλευσης:  Γαλλία 

Χημικός,  
Πνιγμός  
Λόγω του χαρακτηριστικού 
σχήματος, χρώματος και μεγέθους, 
το προϊόν θα μπορούσε εσφαλμένα 
να θεωρηθεί ως τρόφιμο. Αυτό θα 
μπορούσε να οδηγήσει παιδιά στο να  
βάλουν στο στόμα τους μικρά 
κομμάτια του, προκαλώντας πνιγμό.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των Καλλυντικών και τις  
απαιτήσεις της Οδηγίας 87/357/EEC 
για τα προϊόντα, που εμφανίζονται με  
διαφορετική μορφή από αυτή που θα 
έπρεπε, θέτοντας σε κίνδυνο την 
υγεία ή την ασφάλεια των 
καταναλωτών. 

Εθελοντικά μέτρα:  
Ανάκληση του προϊόντος 
από τους τελικούς χρήστες 
Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά (Από τον 
κατασκευαστή) 
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A12/0283/17 Γερμανία Ορός επιμήκυνσης βλεφαρίδων  
Μάρκα: 4 Long Lashes  
Όνομα: Eyelash Enhancing Serum  
Τύπος/αριθμός μοντέλου:4 Long Lashes by OCEANIC  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: EAN 5 900116 025018  
Περιγραφή: Λευκός, πλαστικός περιέκτης με πώμα 
χρυσού χρώματος σε πλαστικό περίβλημα. Η εξωτερική 
συσκευασία είναι ένα λευκό, χάρτινο κουτί με 
πολύχρωμα γράμματα, τυλιγμένο σε διάφανο φιλμ.  
Φέρει επισημάνσεις σε διάφορες γλώσσες,  
περιεχόμενο των συστατικών, οδηγίες για την εφαρμογή 

και προειδοποιήσεις.  

Χώρα προέλευσης: Πολωνία  

 

Χημικός   
Το προϊόν περιέχει το ενεργό 
υποκατάστατο bimatoprost, που 
μπορεί να οδηγήσει σε οφθαλμικές 
και περϊοφθαλμικές παρενέργειες 
(π.χ. κνησμό και πρήξιμο των 
βλεφάρων, φλεγμονή των βλεφάρων,  
υπερχρωματισμός των βλεφάρων, 
υπεραιμία του επιπεφυκότος, πόνος 
στο μάτι ή αλλεργική αντίδραση).  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των Καλλυντικών. 

Υποχρεωτικά μέτρα: 
∆ιάφορα (Από τον 
διανομέα) Εθελοντικά 
μέτρα:  Ανάκληση του 
προϊόντος από τους 
τελικούς χρήστες  

Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά (Από τον 
διανομέα) 

Αναφορά   11/ 2017 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A11/0049/17 Ολλανδία Βάση προσώπου  
Μάρκα: MAX & MORE make-up  
Όνομα: 1) Illuminating Face Primer, 2) Concealing  
Face Primer, 3) Controlling Face Primer  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Item no: 2547580  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:8733131210308 / Batch no:  
12-2015  
Περιγραφή: Βάση προσώπου σε μαύρο, χάρτινο κουτί 
με παράθυρο έκθεσης. 3 γυάλινα δοχεία με μαύρη 
αντλία.  
Χώρα προέλευσης:  Κίνα 

Χημικός   
Το προϊόν περιέχει isobutylparaben  
(μετρηθείσα τιμή 0.013% κατά 
βάρος). Το isobutylparaben έχει μια 
πιθανή δραστηριότητα ενδοκρινικής 
διαταραχής.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των Καλλυντικών. 

Εθελοντικά μέτρα:  
Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά (Από τον 
εισαγωγέα) 
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Αναφορά   13/ 2017 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0367/17 Εσθονία Κρέμα ματιών  
Μάρκα: DeAura D`or mystére  
Όνομα: Eye Performer Gel Supérieure  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:7290106492387, Batch  
number: 07091816  
Περιγραφή:  Κρέμα σε σκούρο καφέ, πλαστικό φιαλίδιο 
30 ml.  
Χώρα προέλευσης:  Ισραήλ 

Χημικός   
Η κρέμα περιέχει  
methylisothiazolinone (MI) και  
methylchloroisothiazolinone (MCI). 
∆ερματική επαφή με προϊόντα που 
περιέχουν MCI/MI μπορεί να μπορεί 
να προκαλέσει αλλεργική δερματίτιδα 
εξ επαφής σε ευαισθητοποιημένα 
άτομα. Σύμφωνα        με τον 
Κανονισμό των Καλλυντικών,  
απαγορεύεται η χρήση MCI/MI σε 
καλλυντικά προϊόντα.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των Καλλυντικών. 

Εθελοντικά μέτρα:  
Απαγόρευση διάθεσης του 
προϊόντος στην αγορά και 
άλλα συνοδευτικά μέτρα 
Ενημέρωση των 
καταναλωτών για τους 
κινδύνους . Απόσυρση του 
προϊόντος από την αγορά 
(Από τον λιανοπωλητή) 

Αναφορά   16/ 2017 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0493/17 Γερμανία Προϊόν χρώματος μαλλιών  
Μάρκα: GOLD  
Όνομα:  Red Henna Kizil  
Τύπος/αριθμός μοντέλου:Colour code 5  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:8691833395221, KZ002  
(συσκευασία) KZ001 (περιέκτης), Ημερομηνία λήξης: 
04/2017  
Περιγραφή: Προϊόν χρώματος μαλλιών (κόκκινη σκόνη) 
που παρέχεται σε 6 πλαστικά σακουλάκια των 10g, 
συσκευασμένα σε κουτί από χαρτόνι.  
Χώρα προέλευσης: Τουρκία 

Χημικός   
Σύμφωνα με την ετικέτα, το προϊόν  
περιέχει ένα συστατικό που θεωρείται 
πως είναι η 4-Amino-m-cresol. Το  
συστατικό αυτό επιτρέπεται μόνο σε  
προϊόντα οξειδωτικής βαφής μαλλιών 
με συστατικά μίξης και μπορεί να 
προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος  
και των ματιών.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των Καλλυντικών. 

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

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

 


