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Tímabil: apríl - júní 2019
Tilkynningar um skaðlegar snyrtivörur sem hafa borist í gegnum RAPEX (The Rapid Alert System for Non-Food Products)
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications&selectedTabIdx=1*
Hér á eftir er upptalning á snyrtivörum sem eru framleiddar í Evrópu, Bandaríkjunum (USA), Kanada, Kína og nágrenni sem geta verið skaðlegar heilsu manna eða eru ólöglegar þar sem
þær uppfylla ekki reglugerð um snyrtivörur (reglugerð nr. 577/2013 sem innleiddi reglugerð (EB) nr. 1223/2009).
Nr módels; nr
framleiðslulotu
/strikamerki

Gerð vöru

Vörumerki

Nafn vöru

Baðvara

Frucht

Duft Schaum 4010937100045
Bad
08/11/2020

Förðunarvara

Senjo color

Face and
Body liner

Upprunaland Tilkynning um
vöru
vöru barst frá Ástæða tilkynningar
Tilmæli RAPEX
Örverufræðileg hætta
Varan er með of mikið magn
pseudons estida (mæligildið:
23000 cfu/g).
Ef varan er notuð á skemmda
eða skaddaða húð getur hún
valdið alvarlegri sýkingu.
Varan tekin af
Pólland
Þýskaland
Varan er ekki í samræmi við markaði.
reglugerðina um snyrtivörur
og viðeigandi Evrópustaðal
EN ISO 17516.

Þýskaland

ilmvatn

CONTER, DENIM

Black

200219A/EXP
02/2021/8008
970040226

Ilmvatn

Disney –
PIXAR

TOY
STORY 3

0309E270095
0/7775562231 Spánn
201

EXCITE by
Dima Bilan

Ilmvatn

6895352882756
(merkimiði), DOM:
01/17GD/Doe:
2022/01/6932762122
727 (kassi)

Ítalía

DICOO

First love

Hársápa og baðhlaup

Disney

Shampoo &
Vöruflokkur Ref 1764
Bath Gel
5206642000537

Húðvara

RAPID' CLAIR

Purifying
and skin
tone lotion

Mfg dagsetning
08/2017Besta en
07/2022Lota N.
21091997

Tékkland

Tékkland

Efnahætta
Inniheldur ilmefnið
hexýlcinnamal,
bútýlfenýlmetýlprópíónal og
alfa-ísóetýlón (mæld
gildi:0,025 %, 0,01 % og
0,002 % miðað við þyngd,
Þar eð efnin geta kallað fram Varan tekin af
markaði
ofnæmisviðbrögð og
næmingu, eru ekki tilgreind í
listanum yfir innihaldsefnin á
umbúðum eru neytendur ekki
meðvitaðir um tilvist
þeirra.Varan er ekki í
samræmi við reglugerðina
um snyrtivörur.
Efnahætta
Inniheldur ilmefnin
metýlprópíónal,
Hexýlsinnamal,
hýdroxýsítrónellal, d-línalól,
línall, sítrónellól og geraníól
(mæligildi:0,18 %, 0,15 %,
0,064 %, 0,054 %, 0,013 %,
0,0022 % og 0,0022 % miðað
við þyngd, eftir því sem við á. Varan tekin af
Þar sem efnin, sem geta
markaði
kallað fram ofnæmisviðbrögð
og næmingu, eru ekki
tilgreind í listanum yfir
innihaldsefnin á umbúðum
eru neytendur ekki
meðvitaðir um tilvist
þeirra.Varan er ekki í
samræmi við reglugerðina
um snyrtivörur.

Tékkland

Efnahætta
Ilmefnið inniheldur ilmefnin
línalól,
bútýlfenýlmetýlprópíónól, Dlímónen, bensýlsalisýlat, α —
ísóetýljónón, bensýlbensóat,
sítral, sítrónellól, geraníól,
Hexýlsinnamal og evgenól
(mæld gildi:0,3 %, 0,066 %,
0,066 %, 0,021 %, 0,013 %,
0,0094 %, 0,0076 %, 0,003
%, 0,0020 % og 0,0017 %
Varan tekin af
miðað við þyngd, eftir því
markaði.
sem við á).
Þar sem efnin, sem geta
kallað fram ofnæmisviðbrögð
og næmingu, eru ekki
tilgreind í listanum yfir
innihaldsefnin á umbúðum
eru neytendur ekki
meðvitaðir um tilvist
þeirra.Varan er ekki í
samræmi við reglugerðina
um snyrtivörur.

Tékkland

Efnahætta
Inniheldur ilmefnin blindalol,
D-límónen,
bútýlfenýlmetýlprópíónól,
sítrónellól, Hexýlsinnamal og
Hýdroxýísóhexýl 3sýklóhexenkarboxaldehýð
(mældu gildi:0,40 %, 0,25 %,
0,20 %, 0,16 %, 0,089 % og
0,045 % miðað við þyngd,
Varan tekin af
eftir því sem við á.
markaði.
Þarsem efnin, sem geta kallað
fram ofnæmisviðbrögð og
næmingu, eru ekki tilgreind í
listanum yfir innihaldsefnin á
ymbúðum eru neytendur ekki
meðvitaðir um tilvist
þeirra.Varan er ekki í
samræmi við reglugerðina
um snyrtivörur.

Bandaríkin

Frakkland

Örverufræðileg hætta
Varan hefur í sér of mikið
magn pseudons estida
(mæligildið:600 000 cfu/ml).
Ef varan er notuð á skemmda
Varan tekin af
eða skaddaða húð getur hún
markaði.
valdið alvarlegri
sýkingu.Varan er ekki í
samræmi við reglugerðina
um snyrtivörur og viðeigandi
Evrópustaðal EN ISO 17516.

Ítalía

Frakkland

Kína

859000026985
(merkimiði),
LOT:BTF0311415EX
Kína
P:10/03/20206954710
804158 (kassi)

Ilmvatn

Frakkland

Efnahætta
Varan inniheldur blöndu af
Rotþíasólínóni og
metýlísóþíasólínón (MCI/MI)
(mæld gildi:1 % og 0,0002 %)
sem er bannað í snyrtivörum
sem ekki á að skola burt eftir Varan tekin af
notkun.
markaði.
Snerting um húð við MCI og
MI, getur framkallað
húðbólgu vegna
snertiofnæmis. Varan er ekki
í samræmi við reglugerðina
um snyrtivörur.

Efnahætta
Afurðin inniheldur
hýdrókínón (mæligildi:1,4 %
miðað við þyngd).
Hýdrókínón getur valdið
húðertingu og
húðbólgu.Varan er ekki í
samræmi við reglugerðina
um snyrtivörur.

Varan tekin af
markaði.

Mynd

Húðvara

Murder Motel

FRAMLEIÐSLUHalloween EINING:171001/
Kína
Blood Spray Barcode:5055566980
568

Húðvara

Beauty Woman

All Over
Glitter

1019

Neon –
coloured
cosmetic
products

Augnskfrá:— Græneitt,
lota:002031, strikamerki —
rör:5 060335 877 277,
strikamerki — merkimiði:8
595069 711 681, Eye
mascara:— Orange,
framleiðslulota:001401,
strikamerki — rör:5 060335
877 307, strikamerki —
merkimiði:8 595069 711 681,
Eye mascara:— Orange,
framleiðslulota:002341,
strikamerki — rör:5 060335
877 314Augnskfrá:— White,
lota:001396, strikamerki —
rör:5 060335 877 321,
strikamerki — merkimiði:8
595069 711 681, Eye
mascara:Gulur, lota:001397,
strikamerki — rör:5 060335
677 260Hárhlaup:— Græneitt,
lota:002340, strikamerki —
merkimiði:8 595069 711 698,
Hair gel:— Orange,
framleiðslulota:001852,
001853, strikamerki —
merkimiði:8 595069 711 698,
Hair gel:— gult, lota:001848,
strikamerki — merkimiði:8
595069 711 698

Húðvara

Fljótandi sápa

PaintGlow

Disney

Kína

Kína

LOT572/3M013MS1,5
Hand Soap 206642 000094
Grikkland

Írland

Bretland

Örverufræðileg hætta
Varan inniheldur of mikið
loftháðar, miðsæknar
bakteríur (mæligildi:170000
cfu/g).
Ef efnið er notað á skemmda
húð eða ef það kemst í
snertingu við augu getur
varan valdið sýkingu eða
ertingu.Varan er ekki í
samræmi við reglugerðina
um snyrtivörur og
viðkomandi Evrópustaðal EN
ISO 17516.

Varan tekin af
markaði

Efnahætta
Efnið inniheldur antímon
(mæligildi:29,7 mg/kg).
Ef antímon er andað getur
það farið í lungum og valdið
bólgu.Varan er ekki í
samræmi við reglugerðina
um snyrtivörur

Varan tekin af
markaði

Tékkland

Efnahætta: Ilmvatnið
inniheldur ilmefni cinnamal,
bútýlfenýlmetýlprópíónal, αísóprópíónól, α-ísófenýlnon,
sítrónellól, hýdroxýsítrónellal,
bensýlalkóhól og
hýdroxýísóhexýl-3 —
sýklóhexen karboxaldehýð
(mæligildin eru:0,05 %, 0,02
%, 0,005 %, 0,005 %, 0,005
Varan tekin af
%, 0,004 % og 0,002 % miðað
markaði
við þyngd, eftir því sem við á.
Þar eð efnin, sem geta kallað
fram ofnæmisviðbrögð og
næmingu, eru ekki tilgreind í
listanum yfir innihaldsefnin
eru neytendur ekki
meðvitaðir um tilvist
þeirra.Varan er ekki í
samræmi við reglugerðina
um snyrtivörur.

Þýskaland

Örverufræðileg hætta
Varan hefur í för með sér of
mikið magn loftháðs
miðsæknra baktería, þ.m.t.
Pseudomonas pida,
Pseudomonas stutzeri,
Kleblontzeri, Ceratopódii,
Enterobacter acae
(mæligildið:2000 000 cfu/g).
Ef efnið er notað á skaddaða
húð eða í tengslum við það
sem er í hættu eða ef efnið
kemst í snertingu við augu
eða slímhimnu getur afurðin
valdið sýkingu eða
ertingu.Varan er ekki í
samræmi við reglugerðina
um snyrtivörur og viðeigandi
Evrópustaðal EN ISO 17516.

Varan tekin af
markaði.

