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RAPEX  23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33 (αναφορά) 2018 

 

Αναφορά  23/2018 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0783 
/18 

Λιθουανία Λοσιόν προστασίας μαλλιών  
Μάρκα: rouk  
Όνομα:  CHI® Total Protect Defense Lotion  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  633911722053,  
Αριθμός παρτίδας (κωδικός προϊόντος) 80-5608  
Περιγραφή:  Γκρι φιαλίδιο 177 ml με κόκκινο πώμα 
σπρέι.    
 
Χώρα προέλευσης:  ΗΠΑ 

Χημικός  
Το προϊόν, που είναι βάση για 
καλλυντικό προϊόν, περιέχει  
methylisothiazolinone (MI). Η 
δερματική επαφή με προϊόντα που  
περιέχουν ΜΙ μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής  
σε ευαισθητοποιημένα άτομα.   
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των Καλλυντικών. 

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

A12/0792 
/18 

Γαλλία Μάσκα προσώπου  
Μάρκα: Naturface  
Όνομα:  Peel Of Black Mask Soyulabilir Siyah Maske  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 
reference: NAT-MSQ (βαζάκι), reference: NAT- 
MSQTBG (χρυσοκίτρινο σωληνάριο), reference:  
NAT-MSQTBN (μαύρο σωληνάριο)  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 8699300287239  
Περιγραφή: 
 Καλλυντικό προϊόν για την παρασκευή μάσκας 
προσώπου. Το προϊόν διατίθεται κυρίως σε συσκευασία 
από μαύρο χαρτόνι. Το ίδιο προϊόν διατίθεται σε βαζάκι 
ή μαύρο ή χρυσοκίτρινο σωληνάριο των 100 ml.  
 
Χώρα προέλευσης: Τουρκία 

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει  
methylisothiazolinone  (MI) και  
methylchloroisothiazolinone (MCI). 
(μετρηθείσα τιμή: 0.0006% κατά  
βάρος). Η δερματική επαφή με 
προϊόντα που περιέχουν MCI και ΜΙ  
μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
δερματίτιδα εξ επαφής σε 
ευαισθητοποιημένα άτομα.  Το 
προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των Καλλυντικών.   

Εθελοντικά μέτρα:  
Ανάκληση του προϊόντος 
από τους τελικούς χρήστες 
(Από τον διανομέα) 
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A12/0798 
/18 

Εσθονία Αλοιφή  
Μάρκα: Άγνωστη  
Όνομα:  Yiganerjing Herbal antibacterial cream  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Article A443 BB2019.11.04  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 1968400880  
Περιγραφή: Σωληνάριο με αλοιφή. Συσκευασία: κίτρινο-
κόκκινο κουτί από χαρτόνι. Η ετικέτα είναι στα Κινέζικα, 
η σύσταση είναι στα Αγγλικά και τα Κινέζικα.  
 
Χώρα προέλευσης:  Κίνα 

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει το  
κορτικοστεροειδές Clobetasol 
Propionate. Το Clobetasol είναι ένα  
κορτικοστεροειδές που πρέπει να 
εφαρμόζεται στο δέρμα μόνο αν  
συνταγογραφείται για την θεραπεία 
ορισμένων δερματικών παθήσεων.  
Επιπρόσθετα με το αποτέλεσμα της  
λεύκανσης του δέρματος, μπορεί να  
προκαλέσει δερματικό εξάνθημα και 
έγκαυμα στην περιοχή εφαρμογής και 
η μακροχρόνια έκθεση θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε ενδοκρινολογικά 
προβλήματα. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
των Καλλυντικών. 

Εθελοντικά μέτρα:  
Ενημέρωση των 
καταναλωτών για τους 
κινδύνους Απόσυρση του 
προϊόντος από την αγορά 
(Από τον εισαγωγέα) 

A11/0044 
/18 

Λιθουανία Αφρόλουτρο   
Μάρκα:  Delia Cosmetics  
Όνομα:  Dairy fun  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 5060061201759  
Περιγραφή: 
 Αφρόλουτρο σε μπουκάλι των 400 ml. Η συσκευασία 
μοιάζει με ρόφημα γιαουρτιού και είναι διακοσμημένη με 
εικόνες από φράουλες.  
 
Χώρα προέλευσης: Πολωνία 

Χημικός  
Λόγω του χαρακτηριστικού 
σχήματος, χρώματος και μεγέθους, 
το προϊόν θα μπορούσε εσφαλμένα 
να θεωρηθεί ως τρόφιμο. Καθώς το 
προϊόν μπορεί εύκολα να συγχέεται 
με ρόφημα γιαουρτιού, τα παιδιά 
μπορεί να το καταπιούν κατά λάθος,  
κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε χημική πνευμονία.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με 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 εμφανίζονται με  
διαφορετική μορφή από αυτή που θα 
έπρεπε, θέτοντας σε κίνδυνο την  
υγεία ή την ασφάλεια των 
καταναλωτών. 

Υποχρεωτικά μέτρα (Στον 
διανομέα): Απαγόρευση 
διάθεσης του προϊόντος 
στην αγορά και άλλα 
συνοδευτικά μέτρα 
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Αναφορά  24/2018 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0803 
/18 

∆ημοκρατία της 
Τσεχίας 

Υγρά μαντηλάκια  
Μάρκα: Ela kozmetik  
Όνομα: Wet Towel - Islak Havlu, Chamomile  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 8697434120965, Lot. 0281,  
PD: 20/04/2017, ED: 20/04/2020  
Περιγραφή: 
 Υγρά μαντηλάκια σε συσκευασία με επανακλειόμενο 
καπάκι. Χωρίς αλκοόλη και Parabens, ph 5.5.  
 

Χώρα προέλευσης:  Τουρκία 

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

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς 
τον λιανοπωλητή): 
Καταστροφή του 
προϊόντος 

A12/0814 
/18 

Λιθουανία Σαπούνι μπάνιου  
Μάρκα:  BadeFee  
Όνομα:  Love me  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος Αριθμός 
παρτίδας/Barcode:  art. CB006D/ barcode 
4260212375358  
Περιγραφή: 
 Σαπούνι μπάνιου σε σχήμα πορτοκαλί μπάρας 
σοκολάτας με ελκυστική μυρωδιά. Το προϊόν διατίθεται 
σε πλαστική σακούλα με χαρτόνι.  
 
Χώρα προέλευσης: Γερμανία 

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 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, και  
του Κανονισμού των  
Καλλυντικών. 

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς 
τον διανομέα): 
Απαγόρευση διάθεσης του 
προϊόντος στην αγορά και 
άλλα συνοδευτικά  μέτρα 
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A12/0815 
/18 

∆ημοκρατία της 
Τσεχίας 

Σετ μακιγιάζ  
Μάρκα: Claire's  
Όνομα:  makeup set  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 04/17, 38783, 
053264387832  
Περιγραφή:  
 Τριώροφο σετ καλλυντικών (σε σχήμα μωβ καρδιάς), 
που περιέχει σκιές ματιών, πινελάκια, κραγιόν, πούδρα, 
μάσκαρα με γκλίτερ κ.α.  
 
Χώρα προέλευσης:  Κίνα 

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει ίνες αμιάντου, οι 
οποίες είναι καρκινογόνες. Το προϊόν 
δεν συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό REACH. 

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς 
τον διανομέα): Απόσυρση 
του προϊόντος από την 
αγορά Το προϊόν, 
σύμφωνα με έγγραφη 
δήλωση του διανομέα των 
προϊόντων Claire's στη 
χώρα μας, δεν έχει 
διατεθεί στην Ελληνική 
αγορά 

A11/0047 
/18 

Λιθουανία Κρέμα σώματος  
Μάρκα:  Άγνωστη  
Όνομα: Dairy fun - Creamy Body Balm  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 5060061201797  
Περιγραφή: 
 Κρέμα σώματος σε μπουκάλι 400 ml. Η παρουσίαση και 
το σχήμα της συσκευασίας παρομοιάζουν με αυτά  
ροφήματος γιαουρτιού. Είναι διακοσμημένο με 
ελκυστικές εικόνες από μούρα.  
 
Χώρα προέλευσης: Πολωνία 

Χημικός  
Λόγω της παρουσίασης του, το 
προϊόν θα μπορούσε εσφαλμένα να  
θεωρηθεί ως ρόφημα γιαουρτιού. 
Συνεπώς, τα παιδιά θα μπορούσαν 
να το καταπιούν, προκαλώντας 
χημική πνευμονία. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με 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, και του Κανονισμού 
των Καλλυντικών. 

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς 
τον διανομέα): 
Απαγόρευση διάθεσης του 
προϊόντος στην αγορά και 
άλλα συνοδευτικά μέτρα 
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Αναφορά   27/2018 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν 
ληφθεί από την 
Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0884 
/18 

Φινλανδία Κρέμα σώματος  
Μάρκα: Biotanicus  
Όνομα:  Active Herbal Balm  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:8718692419254  
Περιγραφή: 
 Κρέμα σώματος σε λευκό περιέκτη με σκούρο πράσινο πώμα και  
ενδείξεις με μωβ και πράσινα γράμματα.  
 
Χώρα προέλευσης: Ολλανδία 

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

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

A12/0885 
/18 

Ιρλανδία Κρέμα σώματος  
Μάρκα: HT26 Paris  
Όνομα: Soin Multi-Hydratant et Nourrissant  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 3440571190187/ L16019A  
Περιγραφή: 
 Γάλα σώματος σε λευκό μπουκάλι 500 ml με κόκκινες εκτυπώσεις.  
 
Χώρα προέλευσης:  Γαλλία 

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

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

A12/0886 
/18 

Ιρλανδία Κρέμα σώματος  
Μάρκα: HT26 Paris  
Όνομα: Lait Multi-Eclaircissant Harmonie du teint  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: L15114  
Περιγραφή: 
 Γάλα σώματος σε λευκό μπουκάλι 500 ml με κόκκινες εκτυπώσεις.  
 
Χώρα προέλευσης:  Γαλλία 

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

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



6 

 

A12/0900 
/18 

Φινλανδία Κρέμα ποδιών  
Μάρκα:  Footner  
Όνομα:  Daily Repair Cream  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 6430037940194, batch 0272A  
Περιγραφή: 
Κρέμα ποδιών σε λευκό και ροζ χάρτινο κουτί.  
 
Χώρα προέλευσης: Ολλανδία 

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

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

A12/0901 
/18 

Φινλανδία Κρέμα σώματος  
Μάρκα: Just Desserts  
Όνομα: Body Custard - Chocolate Soufflé  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 5025135411588, batch 26001  
Περιγραφή: Κρέμα  
σώματος σε κυλινδρικό, διάφανο περιέκτη με μαύρο και καφέ 
περίβλημα.  
 
Χώρα προέλευσης: Ηνωμένο Βασίλειο 

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

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

A12/0902 
/18 

Φινλανδία Κρέμα σώματος  
Μάρκα:  Biotanicus  
Όνομα: Soft Udder Cream  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:   8718692412262, batch LE14-00642A2  
Περιγραφή: Κρέμα σώματος σε λευκό περιέκτη με μπλε πώμα και 
ενδείξεις με λευκά και μπλε γράμματα.  
 
Χώρα προέλευσης: Ολλανδία 

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

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

A12/0910 
/18 

Λιθουανία Σαπούνια μπάνιου  
Μάρκα:  BadeFee Baby  
Όνομα:  Badepralinen  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:4260212378601  
Περιγραφή: 
 Μικρά, λευκά σαπούνια σε διάφορα σχήματα (ζώα, αντικείμενα, 
παιχνίδια), που μοιάζουν με σοκολατάκια. Συσκευάζονται 
ανεξάρτητα σε πλαστικό φιλμ και διατίθενται σε συσκευασία πολλών 
τεμαχίων, που μοιάζει με δώρο.  

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 τις απαιτήσεις 
της Οδηγίας 87/357/EEC για τα προϊόντα, 
που εμφανίζονται με διαφορετική μορφή από 

Υποχρεωτικά 
μέτρα (Προς τον 
διανομέα): 
Απαγόρευση 
διάθεσης του 
προϊόντος στην 
αγορά και άλλα 
συνοδευτικά 
μέτρα 
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Χώρα προέλευσης: Γερμανία αυτή που θα έπρεπε, θέτοντας σε κίνδυνο 
την  
υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών.   

 

 

Αναφορά 28-2018 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν 
ληφθεί από την 
Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0936 
/18 

Φινλανδία Τζελ φορμαρίσματος μαλλιών  
Μάρκα:  Kallos Cosmetics  
Όνομα:  gogo Styling gel strong hold  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος  
Περιγραφή:   
Τζελ φορμαρίσματος μαλλιών σε τουρκουάζ σωληνάριο με μια  
κίτρινη λωρίδα στη μέση.  
 
Χώρα προέλευσης: Άγνωστη 

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

Εθελοντικά 
μέτρα:  
Απαγόρευση 
διάθεσης του 
προϊόντος στην 
αγορά και άλλα 
συνοδευτικά 
μέτρα (Από τον 
λιανοπωλητή) 

A12/0950 
/18 

Γαλλία Μάσκαρα  
Μάρκα: Infiniment vous  
Όνομα: Regard 3D - Black Edition  
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  EAN: 3760091690043  
Περιγραφή: 
 Μαύρη μάσκαρα σε μαύρο, χάρτινο κουτί.  
 
Χώρα προέλευσης:  Κίνα 

Χημικός   
Το προϊόν περιέχει Ζιρκόνιο, Κοβάλτιο και  
Χρώμιο (μετρηθείσα τιμή 0.3%, 0.025% και  
0.09% κατά βάρος, αντίστοιχα). Η παρουσία  
τους είναι απαγορευμένη από τον Κανονισμό 
των Καλλυντικών. Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των  
Καλλυντικών. 

Υποχρεωτικά 
μέτρα (Προς τον 
διανομέα): 
Ανάκληση του 
προϊόντος από 
τους τελικούς 
χρήστες 

 

 



8 

 

Αναφορά  29/2018 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που 
έχουν ληφθεί 

από την 
Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0955 
/18 

Φινλανδία Κρέμα σώματος  
Μάρκα: Jardin Naturel  
Όνομα: Teufelskralle   Balsam  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: ART. 231200  
Αριθμός  παρτίδας/Barcode: 4 260132 323125  
Περιγραφή: 
 Κρέμα σώματος σε μαύρο, λευκό και κόκκινο περιέκτη 250 ml με 
κόκκινο πώμα.  
 
Χώρα  προέλευσης: Γερμανία 

Χημικός   
Το προϊόν περιέχει methylisothiazolinone  (MI). 
∆ερματική επαφή με προϊόντα, που περιέχουν MI, 
μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματίτιδα εξ 
επαφής σε ευαισθητοποιημένα άτομα. Το προϊόν 
δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των  
Καλλυντικών. 

Υποχρεωτικά 
μέτρα (Προς 
τον 
λιανοπωλητή): 
Απαγόρευση 
διάθεσης του 
προϊόντος την 
αγορά και 
άλλα 
συνοδευτικά 
μέτρα 

A12/0972 

/18 

Λιθουανία Καλλυντικά  

Προϊόν: Σαπούνι μπάνιου  

Μάρκα: BadeFee  

Όνομα: Bath Praline Glam Queen  

Τύπος/αριθμός μοντέλου: art. no. BP061D  

Αριθμός παρτίδας/Barcode 4260212377994  

Περιγραφή: 

 Προϊόν μπάνιου σε σχήμα cupcake, με απομίμηση σαντιγί και  

διακοσμητικά στοιχεία. Συσκευάζεται σε φόρμα cupcake μέσα σε 

χάρτινο κουτί.  

 

Χώρα προέλευσης: Γερμανία 

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 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. 

Υποχρεωτικά 

μέτρα (Προς  

τον διανομέα):  

Απαγόρευση  

διάθεσης του  

προϊόντος 

στην  

αγορά και 

άλλα  

συνοδευτικά  

μέτρα 
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Αναφορά 30/2018 

No. Κοινοποιούσα  

χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που 
έχουν ληφθεί 

από την 
Κοινοποιούσα 

χώρα 

A11/0065 
/18 

Γερμανία Στικ μακιγιάζ  
Μάρκα: Άγνωστη  
Όνομα: Schminkstift  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Article No: 650 831  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 4 012825 683029, Batch No: 20820  
Περιγραφή: 
 Στικ μακιγιάζ με 3 χρώματα (μαύρο, κόκκινο, κίτρινο), ενωμένα  
μεταξύ τους ώστε να σχηματίζουν τη σημαία της Γερμανίας. 
Περιέχονται σ περιστρεφόμενο περιέκτη με καπάκι, που 
συσκευάζεται σε μπλίστερ με χάρτινη πλάτη.  
 
Χώρα προέλευσης: Κίνα 

Χημικός   
Το στικ περιέχει τη χρωστική CI 15585, που δεν 
επιτρέπεται σε καλλυντικά προϊόντα. Επιπλέον, 
περιέχει την κίτρινη χρωστική CI 21090. Τα 
καλλυντικά προϊόντα δεν πρέπει να περιέχουν  
απαγορευμένες χρωστικές. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των  
Καλλυντικών. 

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

A11/0091 
/18 

Γαλλία Σαπούνι μπάνιου  
Μάρκα:  BADEFEE  
Όνομα: Pralinés de Bain  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος  
Περιγραφή:  Σαπούνι μπάνιου σε σχήμα cupcake με ιακοσμητικά 
στην κορυφή.  
 
Χώρα προέλευσης: Γερμανία 

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 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.   

Υποχρεωτικά 
μέτρα (Προς 
τον 
διανομέα): 
Ανάκληση του 
προϊόντος 
από τους 
τελικούς 
χρήστες 
Απόσυρση 
του 
προϊόντος 
από την 
αγορά 
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Αναφορά 31 /2018 

No. Κοινοποιούσα  

χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που 
έχουν ληφθεί 

από την 
Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/1061 
/18 

Νορβηγία Προϊόν λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: Carotone  
Όνομα: Light & Natural brightening cream  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 6182000100493  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος  
Περιγραφή:  Κρέμα λεύκανσης δέρματος σε κίτρινο και πορτοκαλί 
βαζάκι με πορτοκαλί, βιδωτό πώμα.  
 
Χώρα προέλευσης: Ακτή Ελεφαντοστού 

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει max 2% κατά βάρος  
υδροκινόνη. Η υδροκινόνη προκαλεί ερεθισμό 
του δέρματος και δερματίτιδες. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των 
Καλλυντικών. 

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

A12/1064 
/18 

Νορβηγία Προϊόν λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: CT+  
Όνομα: Clear Therapy, extra lightening lotion  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 6181100533132  
Περιγραφή:  Κρέμα λεύκανσης δέρματος σε λευκό μπουκάλι 250 
ml με μαύρη επισήμανση. 
 
 Χώρα προέλευσης: Ακτή Ελεφαντοστού 
 

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει max 2% κατά βάρος 
υδροκινόνη. Η υδροκινόνη προκαλεί ερεθισμό 
του δέρματος και δερματίτιδες. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των  
Καλλυντικών. 

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

A12/1065 
/18 

Νορβηγία Προϊόν λεύκανσης δέρματος  
Μάρκα: Caro White  
Όνομα: Lightening beauty cream  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος  
Περιγραφή: Κρέμα λεύκανσης δέρματος σε πορτοκαλί και λευκό 
βαζάκι με πορτοκαλί, βιδωτό πώμα.  
 
Χώρα προέλευσης:  Ακτή Ελεφαντοστού 

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει max 2% κατά βάρος  
υδροκινόνη. Η υδροκινόνη προκαλεί ερεθισμό 
του δέρματος και δερματίτιδες. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό των  
Καλλυντικών. 

Υποχρεωτικά  
μέτρα (Προς  
τον διανομέα):  
Απαγόρευση  
διάθεσης του  
προϊόντος στην  
αγορά και άλλα  
συνοδευτικά  
μέτρα 
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A12/1097 
/18 

Σλοβακία Ζελέ μαλλιών  
Μάρκα: EDITT COSMETICS  
Όνομα: Hair gel With PRO – Vitamin B5 – gél na vlasy  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: 08176747, χρήση πριν από: 06 2020, 5 
904215 406747  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος  
Περιγραφή: 
 Ζελέ σε βαζάκια 500 ml, σε διάφορα χρώματα.  
 
Χώρα προέλευσης: Πολωνία 

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

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

A12/1099 
/18 

Γαλλία Προϊόν λεύκανσης δοντιών  
Μάρκα: niceEshop  
Όνομα: Kit de 15 Pcs Blanchiment des Dents  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος  
Περιγραφή: Κιτ 15 τεμαχίων για λεύκανση δοντιών. Το προϊόν 
έχει πωληθεί μέσω διαδικτύου (πχ μέσω της πλατφόρμας  
Amazon).  
 
Χώρα προέλευσης: Κίνα 

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου 
ως μέσο λεύκανσης (μετρηθείσα συγκέντρωση 
6% κατά βάρος). Σε υψηλές συγκεντρώσεις το  
υπεροξείδιο του υδρογόνου προκαλεί ερεθισμό 
του δέρματος και είναι επιβλαβές, αν καταποθεί.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον 
Κανονισμό των Καλλυντικών. 

Εθελοντικά  
μέτρα: ∆ιάφορα.  
Ανάκληση του  
προϊόντος από  
τους τελικούς  
χρήστες 

A12/1105 
/18 

Γαλλία Προϊόν λεύκανσης δοντιών  
Μάρκα: Dazzling White  
Όνομα: Instant whitening pen  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος  
Περιγραφή: Βουρτσάκι-στυλό για λεύκανση δοντιών, σε 
συσκευασία μπλίστερ. Το προϊόν έχει πωληθεί μέσω της  
πλατφόρμας WISH.  
 
Χώρα προέλευσης: Άγνωστη 

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου 
ως μέσο λεύκανσης (μετρηθείσα συγκέντρωση 
7.9% κατά βάρος). Σε υψηλές συγκεντρώσεις το  
υπεροξείδιο του υδρογόνου προκαλεί ερεθισμό 
του δέρματος και είναι επιβλαβές, αν καταποθεί.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον 
Κανονισμό των Καλλυντικών. 

Εθελοντικά  
μέτρα:   
Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά 
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A12/1113 
/18 

Ιρλανδία Κρέμα δέρματος  
Μάρκα:  Diana  
Όνομα: Beauty  Cream  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:  Batch number: 160213, Barcode:  
5280080004401  
Περιγραφή: Συσκευασία: μπλε κουτί με λευκή εκτύπωση, με την 
ένδειξη Diana Beauty Cream.  
 
Χώρα προέλευσης: Λίβανος 

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει methylisothiazolinone  (MI). 
∆ερματική επαφή με προϊόντα, που  
περιέχουν MI, μπορεί να προκαλέσει αλλεργική  
δερματίτιδα εξ επαφής σε ευαισθητοποιημένα  
άτομα. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των Καλλυντικών. 

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

A12/1118 
/18 

Ιρλανδία Κρέμα μαλλιών  
Μάρκα: D.FI  
Όνομα: De-Frizz + Tame  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 669326080634  
Περιγραφή: Μαύρο σωληνάριο 250 ml με λευκή και κίτρινη 
εκτύπωση.  
 
Χώρα προέλευσης: Ισπανία 

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει methylisothiazolinone  (MI). 
∆ερματική επαφή με προϊόντα, που  
περιέχουν MI, μπορεί να προκαλέσει αλλεργική  
δερματίτιδα εξ επαφής σε ευαισθητοποιημένα  
άτομα. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των Καλλυντικών. 

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

A12/1119 
/18 

Ιρλανδία Κρέμα μαλλιών  
Μάρκα: D.FI  
Όνομα: Volume Cream  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 669316069172  
Περιγραφή: Κρέμα όγκου σε μαύρο σωληνάριο 200 ml με λευκή 
και κόκκινη εκτύπωση.  
 
Χώρα προέλευσης: Ισπανία 

Χημικός  
Το προϊόν περιέχει methylisothiazolinone  (MI). 
∆ερματική επαφή με προϊόντα, που περιέχουν 
MI, μπορεί να προκαλέσει αλλεργική  
δερματίτιδα εξ επαφής σε ευαισθητοποιημένα  
άτομα. Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των Καλλυντικών. 

Εθελοντικά  
μέτρα:   
Απόσυρση του  
προϊόντος από  
την αγορά (Από  
τον  
λιανοπωλητή) 
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Αναφορά  33/2018  

No. Κοινοποιούσα  

χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που 
έχουν ληφθεί 

από την 
Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/1197 
/18 

Γαλλία Σαπούνια μπάνιου  
Μάρκα: Bomb cosmetics  
Όνομα: Apple & Raspberry bath mallow  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 5037028259085  
Περιγραφή: Σαπούνια μπάνιου σε σχήμα cupcake.  
 
Χώρα προέλευσης: Ηνωμένο Βασίλειο 

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 με 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:  
Απόσυρση 
του 
προϊόντος 
από την 
αγορά (Από 
τον 
λιανοπωλητή) 

 


