Listi 26
Tímabil: janúar-mars 2020

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 snytivörur (reglugerð nr. 577/2013
ssem innleiddi reglugerð (EB) nr. 1223/2009).

Gerð vöru

Húðlýsingarefni

Húðlýsingarefni

Vörumerki Nafn vöru

Golden Perl

Fair & white

Golden Perl Beauty
Cream

Paris 21

Nr módels; nr
framleiðslulotu
/strikamerki

9 2405848109914

8 77917005486

Tilkynning
Uppruna- um vöru
land vöru barst frá Ástæða tilkynningar

Pakistan

Frakkland

Tilmæli
RAPEX

Noregur

Varan inniheldur kvikasilfur
(mæligildi:3,3 mg/kg)./kvikasilfur
safnast fyrir í líkamanum og getur
Vara tekin af
haft skaðleg áhrif á nýru, heila og
markaði
taugakerfi.Auk þess getur hún
haft áhrif á æxlun og börn í
móðurkviði

Noregur

Varan inniheldur kvikasilfur
(mæligildi:668 mg/kg)./kvikasilfur
safnast fyrir í líkamanum og getur
Vara tekin af
haft skaðleg áhrif á nýru, heila og
markaði
taugakerfi.Auk þess getur hún
haft áhrif á æxlun og börn í
móðurkviði.

Mynd

Gerð vöru

Snyrtivara

Snyrtivara

Vörumerki Nafn vöru

Fair & White Húðlýsingaefni

Nature
Secrete

Húðlýsingarefni

Nr módels; nr
framleiðslulotu
/strikamerki

8 77917 00535 6

6 186000128518

Tilkynning
Uppruna- um vöru
land vöru barst frá Ástæða tilkynningar

Frakkland

Frakkland

Tilmæli
RAPEX

Noregur

Varan inniheldur kvikasilfur
(mæligildi:1,3 mg/kg)./kvikasilfur
safnast fyrir í líkamanum og getur
Vara tekin af
haft skaðleg áhrif á nýru, heila og
markaði
taugakerfi. Auk þess getur hún
haft áhrif á æxlun og börn í
móðurkviði.

Noregur

Varan inniheldur kvikasilfur
(mæligildi: 0,3 mg/kg). Kvikasilfur
safnast fyrir í líkamanum og getur Vara tekin af
haft skaðleg áhrif á nýru, heila og markaði
taugakerfi auk þess að hafa áhrif
á æxlun og börn í móðurkviði.

Mynd

Gerð vöru

Snyrtivara

Snyrtivara

Snyrtivara

Vörumerki Nafn vöru

Daggett &
Ramsdell

O'Tentika

Húðlýsingaefni

Húðlýsingaefni

Fair & White Húðlýsingaefni

Nr módels; nr
framleiðslulotu
/strikamerki

021959205124

7 640149080476

877917005608

Tilkynning
Uppruna- um vöru
land vöru barst frá Ástæða tilkynningar

Bandaríkin

Ítalía

Frakkland

Tilmæli
RAPEX

Noregur

Varan inniheldur kvikasilfur
(mæligildi:2,5 mg/kg). Kvikasilfur
safnast fyrir í líkamanum og getur Vara tekin af
haft skaðleg áhrif á nýru, heila og markaði
taugakerfi auk þess að hafa áhrif
á æxlun og börn í móðurkviði

Noregur

Varan inniheldur kvikasilfur
(mæligildi:0,4 mg/kg). Kvikasilfur
safnast fyrir í líkamanum og getur
haft skaðleg áhrif á nýru, heila og
taugakerfi auk þess að hafa áhrif
á æxlun og börn í móðurkviði.

Noregur

Varan inniheldur kvikasilfur
(mæligildi:0,2 mg/kg). Kvikasilfur
safnast fyrir í líkamanum og getur Vara tekin af
haft skaðleg áhrif á nýru, heila og markaði
taugakerfi auk þess að hafa áhrif
á æxlun og börn í móðurkviði.

Bann við
markaðssetnin
gu vörunnar og
allar
hliðarráðstafan
ir

Mynd

Gerð vöru

Snyrtivara

Snyrtivara

Vörumerki Nafn vöru

GC Golden
Care

Fair & white

Húðlýsingaefni

Húðlýsingaefni

Nr módels; nr
framleiðslulotu
/strikamerki

Tilkynning
Uppruna- um vöru
land vöru barst frá Ástæða tilkynningar

6,52724E+12 Óþekkt

8 7791700546

Frakkland

Tilmæli
RAPEX

Noregur

Varan inniheldur kvikasilfur
(mæligildi:4 500 mg/kg).
Kvikasilfur safnast fyrir í
Varan tekin af
líkamanum og getur haft skaðleg
markaði.
áhrif á nýru, heila og taugakerfi
auk þess að hafa áhrif á æxlun og
börn í móðurkviði.

Noregur

Varan inniheldur kvikasilfur
(mæligildi:1 mg/kg). Kvikasilfur
safnast fyrir í líkamanum og getur Varan tekin af
haft skaðleg áhrif á nýru, heila og markaði.
taugakerfi auk þess að hafa áhrif
á æxlun og börn í móðurkviði.

Mynd

Gerð vöru

Snyrtivara

Snyrtivara

Vörumerki Nafn vöru

New Face

Húðlýsingaefni

Fito-cosmetic Hárlitunarvara

Nr módels; nr
framleiðslulotu
/strikamerki

7 111906532137

4 607051797055

Tilkynning
Uppruna- um vöru
land vöru barst frá Ástæða tilkynningar

Óþekkt

Kína

Tilmæli
RAPEX

Noregur

Varan inniheldur kvikasilfur
(mæligildi:25 400 mg/kg).
Kvikasilfur safnast fyrir í
Varan tekin af
líkamanum og getur haft skaðleg
markaði.
áhrif á nýru, heila og taugakerfi
auk þess að hafa áhrif á æxlun og
börn í móðurkviði.

Litháen

Varan inniheldur rotvarnarefni 2fenoxýetanól (mæligildi:1,4 %)
sem getur valdið ofnæmi, ertingu Varan tekin af
og snertiofnæmi. Fenoxýetanól markaði.
er eiturefni og væg ertandi efni
og getur skaðað blóð og lifur.

Mynd

Gerð vöru

Efnavara

Efnavara

Vörumerki Nafn vöru

Golden
Yellow

Intenze

Húðflúr með bleki

Húðflúr með bleki

Nr módels; nr
framleiðslulotu
/strikamerki

Tilkynning
Uppruna- um vöru
land vöru barst frá Ástæða tilkynningar

Lota:
w128WP002HCY001,
Bandaríkin
Exp:10/31/2021, Lot:
s245

Lota:HCY010W140G9
6IMX40,
Bandaríkin
Exp:4/30/2023,
Lot:SS270

Tilmæli
RAPEX

Ítalía

Í vörunni eru arómatísk amín -otólúidín og 3,3 '-díklórbensidín
3,3' -díklórbífenýl-4,4 'ýlendíamín (mæld gildi:7,2 mg/kg
og 6,4 mg/kg) og of mikið baríum
(mæligildi: 118 mg/kg). Þessi
arómatísku amín geta valdið
krabbameini. Díklórbensidín
Varan tekin af
getur valdið
markaði.
ofnæmisviðbrögðum. Upptaka
baríum í líkamann gerist frekar
greiðlega og það hefur eiturhrif á
vöðva, nýru og hjarta, sem geta
leitt til breytinga á frumum í
maga, lömun eða röskun á
þroska í líkamanum.

Ítalía

Í vörunni eru arómatísk amín, 3,3
'-díklór-díklór-3,3' -díklórbífenýl4,4 '-ýlendíamín og o-tólúidín
(mæligildi: 35 mg/kg og
Varan tekin af
34 mg/kg). Þessi arómatísk amín markaði.
geta valdið krabbameini og
díklórbensidín?? getur valdið
ofnæmisviðbrögðum.

Mynd

Gerð vöru

Efnavara

Vörumerki Nafn vöru

Intenze,
Advanced
Tattoo ink

Húðflúr með bleki

Nr módels; nr
framleiðslulotu
/strikamerki

Tilkynning
Uppruna- um vöru
land vöru barst frá Ástæða tilkynningar

Lota:W128Y83O78B
83IMX40, Exp
Bandaríkin
10/31/2021, Lot,
Lot:SS245

Ítalía

Tilmæli
RAPEX

Varan inniheldur arómatísk
amíno-anisídín
(mæligildi:10,3 mg/kg) og mikið
magn af baríum og kadmíum
(mæligildi:324 mg/kg og
0,33 mg/kg, eftir því sem við
á)./O-anisídín getur valdið
krabbameini. Baríum er auðvelt
Varan tekin af
að taka upp í líkamann og hefur
markaði.
eiturhrif á vöðva, nýru og hjarta,
sem leiðir til breytinga á frumum
í maga, lömun eða þroska
líkamans. Kadmíum er skaðlegt
fyrir heilbrigði manna vegna þess
að það safnast fyrir í líkamanum
getur skaðað nýru og bein manna
og það getur valdið krabbameini.

Mynd

Gerð vöru

Efnavara

Vörumerki Nafn vöru

Tina Davies

Húðflúr með bleki

Nr módels; nr
framleiðslulotu
/strikamerki

Tilkynning
Uppruna- um vöru
land vöru barst frá Ástæða tilkynningar

Lota:B20209,
Best:08/28/21,
Bandaríkin
FRAMLEIÐSLUEINING
:PBTDBL181508

Svíþjóð

Tilmæli
RAPEX

Varan inniheldur arómatísk amín
o-anisidín og 4-metýl-mfenýlendíamín (mæld
gildi:6,2 mg/kg og 0,77 mg/kg,
eftir því sem við á, og of mikil
baríum og nikkel (mæld
gildi:1 200 mg/kg og 2,8 mg/kg,
eftir því sem við á) sem og
fjölhringa, arómatísk
vetniskolefni (PAH) (mælt
heildarmagn:1,3 mg/kg)./4-metýlVara tekin af
m-fenýlendíamín: húðnæmar og,
markaði
ef (o-anisidín) og fjölhringa,
arómatísk vetniskolefni geta
valdið krabbameini. Baríum er
auðvelt að taka upp í líkamann
og hefur eiturhrif á vöðva, nýru
og hjarta, sem leiðir til breytinga
á frumum í maga, lömun eða
þroska líkamans. Nikkel getur
valdið húðertingu, kallað fram
næmi eða kallað fram
ofnæmisviðbrögð.

Mynd

Gerð vöru

Efnavara

Efnavara

Vörumerki Nafn vöru

Lushcolor

Eternal ink

Húðflúr með bleki

Húðflúr með bleki

Nr módels; nr
framleiðslulotu
/strikamerki

Lota 0634

LOTA 08/10/18

Tilkynning
Uppruna- um vöru
land vöru barst frá Ástæða tilkynningar

Kína

Bandaríkin

Tilmæli
RAPEX

Svíþjóð

Varan inniheldur nikkel og
óhóflega magn arsens
(mæligilda:40 mg/kg og
4,8 mg/kg, eftir því sem við
Vara tekin af
á)./Nikkel getur valdið
markaði
húðertingu, kallað fram næmi
eða valdið ofnæmisviðbrögðum.
Arsen er eitrað og gæti valdið
krabbameini.

Svíþjóð

Varan inniheldur of mikið magn
af fjölhringa, arómatískum
vetniskolefnum (PAH), þar sem
bensó [a] pýren og bensó [e]
pýren (mæld heildargildi eru allt
Vara tekin af
að:15,6 mg/kg, 140 µg/kg og
markaði
0,09 mg/kg, í þeirri röð)./Þessar
fjölhringa, arómatísk
vetniskolefni geta valdið
krabbameini, stökkbreytingum og
hefur skaðleg áhrif á æxlun.

Mynd

Gerð vöru

Efnavara

Efnavara

Vörumerki Nafn vöru

Tina Davies

FABbrows

Húðflúr með bleki

Húðflúr með bleki

Nr módels; nr
framleiðslulotu
/strikamerki

B20209, Exp
08/20/21

Tilkynning
Uppruna- um vöru
land vöru barst frá Ástæða tilkynningar

Bandaríkin

LU201811 EXP:11-01Kína
2021

Tilmæli
RAPEX

Svíþjóð

Varan inniheldur arómatísk amín
4-metýl-m-fenýlendíamín
(mæligildi:0,96 mg/kg) og nikkel
(mæld gildi:1,5 mg/kg)./4-metýlm-fenýlendíamín: Hefur áhrif á Vara tekin af
húð og getur valdið
markaði
krabbameini.Nikkel getur valdið
húðertingu, kallað fram næmi
eða kallað fram
ofnæmisviðbrögð.

Svíþjóð

Afurðin inniheldur nikkel
(mæligildi:17 mg/kg) og of mikið
magn sinks og blýs
(mæligildi:260 mg/kg og
2,3 mg/kg, eftir því sem við
á)./nikkel getur valdið
húðertingu, kallað fram næmi
eða valdið
Vara tekin af
ofnæmisviðbrögðum.Sink er
markaði
eitrað og getur valdið
taugafræðilegum truflunum.Blý
er skaðlegt heilbrigði manna,
safnast fyrir í líkamanum getur
valdið taugaeiturhrifum á
þroskun og hún getur haft áhrif á
börn á brjósti eða börn í
móðurkviði.

Mynd

Gerð vöru

Efnavara

Efnavara

Vörumerki Nafn vöru

XPMU

Eternal Ink

Húðflúr með bleki

Húðflúr með bleki

Nr módels; nr
framleiðslulotu
/strikamerki

LU2019010231

Tilkynning
Uppruna- um vöru
land vöru barst frá Ástæða tilkynningar

Kína

Framleiðslueining M157 notkun fyrir
Bandaríkin
11.2020

Tilmæli
RAPEX

Svíþjóð

Afurðin inniheldur nikkel
(mæligildi:50 mg/kg) sem og of
mikið magn sinks og arsens
(mæligilda:210 mg/kg og
5,6 mg/kg)./nikkel getur valdið
húðertingu, kallað fram næmi
eða valdið
ofnæmisviðbrögðum.Sink er
eitrað og getur valdið
taugafræðilegum truflunum.
Arsen er eitrað og gæti valdið
krabbameini

Svíþjóð

Varan inniheldur arómatíska
amíno-tólúidín
(mæligildi:42 mg/kg) og of mikið
magn fjölhringa, arómatískra
vetniskolefna (PAH) (mælt
heildarmagn:0,6 mg/kg)./OVara tekin af
tólúidín getur valdið
markaði
krabbameini,
frumstökkbreytingum og áhrifum
á æxlun.Fjölhringa, arómatísk
vetniskolefni geta valdið
krabbameini.

Vara tekin af
markaði

Mynd

Gerð vöru

Efnavara

Vörumerki Nafn vöru

Beauty by
Honia

Húðflúr með bleki

Nr módels; nr
framleiðslulotu
/strikamerki

LU1904012
EXP:04/12/22

Tilkynning
Uppruna- um vöru
land vöru barst frá Ástæða tilkynningar

Kína

Svíþjóð

Tilmæli
RAPEX

Varan inniheldur nikkel sem og of
mikið magn sinks, kóbalts og
arsens (mæligilda:110 mg/kg,
1 400 mg/kg, 63 mg/kg og
6,5 mg/kg, eftir því sem við
á)./nikkel getur valdið
húðertingu, kallað fram næmi
eða valdið
Vara tekin af
ofnæmisviðbrögðum.Sink er
markaði
eitrað og getur valdið
taugafræðilegum
truflunum.Kóbalt er húð og
öndunarfæranæmir og getur
valdið krabbameini.Arsen er
eitrað og gæti valdið
krabbameini.

Mynd

Gerð vöru

Efnavara

Vörumerki Nafn vöru

Icolor

Húðflúr með bleki

Nr módels; nr
framleiðslulotu
/strikamerki

Tilkynning
Uppruna- um vöru
land vöru barst frá Ástæða tilkynningar

947919 Bandaríkin

Svíþjóð

Tilmæli
RAPEX

Varan inniheldur 4-metýl-mfenýlendíamínamín og o-tólúidín
(mæligildi allt að:1,5 mg/kg og
1,0 mg/kg, eftir því sem við á),
nikkel sem og of mikið magn af
blýi (mæligildi:47 mg/kg og
4,5 mg/kg, eftir því sem við á)./4metýl-m-fenýlendíamín getur
valdið krabbameini og valdið
stökkbreytingum og/eða haft
Vara tekin af
áhrif á frjósemi.O-tólúidín er
markaði
erfðaeitur og getur valdið
krabbameini.Nikkel getur valdið
húðertingu, kalla fram næmi eða
kalla fram ofnæmisviðbrögð.Blý
er skaðlegt heilbrigði manna,
safnast fyrir í líkamanum getur
valdið taugaeiturhrifum á
þroskun og hún getur haft áhrif á
börn á brjósti eða börn í
móðurkviði.

Mynd

Gerð vöru

Efnavara

Efnavara

Vörumerki Nafn vöru

Dynamic

Icolor

Húðflúr með bleki

Húðflúr með bleki

Nr módels; nr
framleiðslulotu
/strikamerki

22021140 EXP
04/11/2022

LOTA 643755

Tilkynning
Uppruna- um vöru
land vöru barst frá Ástæða tilkynningar

Bandaríkin

Lettland

Tilmæli
RAPEX

Svíþjóð

Efnið inniheldur mikið magn af
fjölhringa, arómatískum
vetniskolefnum (PAH), meðal
annars af bensó [a] pýreni (mælt
heildargildi upp að:16.1
Vara tekin af
milljónarhluti og 140
markaði
milljarðshlutar, eftir því sem við
á)./Þessar fjölhringa, arómatísk
vetniskolefni geta valdið
krabbameini, stökkbreytingum og
haft skaðleg áhrif á æxlun.

Svíþjóð

Varan inniheldur arómatísk amín,
o-tólúidín, o-tólúidín og 4-metýlm-fenýlendíamín (mæld
gildi:2,0 mg/kg, 1,4 mg/kg og
0,89 mg/kg, eftir því sem við á./Oanisídín getur valdið krabbameini
Vara tekin af
og gætu valdið
markaði
stökkbreytingum.O-tólúidín er
erfðaeitur og getur valdið
krabbameini. 4-metýl-mfenýlendíamín getur valdið
krabbameini, stökkbreytingum
og/eða haft áhrif á frjósemi.

Mynd

Gerð vöru

Snyrtivara

Snyrtivara

Snyrtivara

Vörumerki Nafn vöru

Clear Essence Skin Beautifying Milk

Nubian Kids

dm alverde

Sólarvörn

Baby Pflegelotion

Nr módels; nr
framleiðslulotu
/strikamerki

7 37192 00100 2

0403190318A

4 010355219015

Tilkynning
Uppruna- um vöru
land vöru barst frá Ástæða tilkynningar

Bandaríkin

Slóvakia

Þýskaland

Tilmæli
RAPEX

Austurríki

Afurðin inniheldur hýdrókínón
(mæligildi:1,42 % miðað við
Vara tekin af
þyngd)./hýdrókínón getur valdið
markaði
húðertingu, húðbólgu og gæti
valdið krabbameini.

Tékkland

Raunverulegur verndarstuðull
sólvarnarefna er lægri en tilgreint
(mæligildi:SPF 7.8).Börn fá ekki
Vara tekin af
næga vörn gegn útfjólublárri
markaði
geislun sem getur valdið aukinni
hættu á sólbrunasárum eða
krabbameini í húð síðar á ævinni.

Þýskaland

Varan inniheldur ger (mæligildið
skal a.m.k.:260 cfu/g), hér á eftir
nefnt „Wicephalusmesanius“.Þetta ger getur valdið
Vara tekin af
sjúkdómum og gæti leitt til
markaði
sýkingar, ef varan er notuð á
börn sem eru viðkvæm fyrir geri
og efnið er borið á húð eða í
slímhúð.

Mynd

Gerð vöru

Snyrtivara

Snyrtivara

Snyrtivara

Vörumerki Nafn vöru

Calcui

Kartopu

Hand cream

Limonola - ilmefni

BODY & FUSE Pulse shaving Foam

Nr módels; nr
framleiðslulotu
/strikamerki

6959192810666

8 691238 987670

8 718692414099

Tilkynning
Uppruna- um vöru
land vöru barst frá Ástæða tilkynningar

Kína

Tyrkland

Tyrkland

Tilmæli
RAPEX

Bretland

Varan inniheldur
metýlísóþíasólínón (MI)
(mæligildið:0,0006 %) sem
bannað er að nota í Snyrtivara
Vara tekin af
sem ekki eru þvegnar af húð eftir
markaði
notun. MI er sterkur næmir og
getur framkallað exem vegna
snertiofnæmis viðkvæmra
einstaklinga fyrir efninu.

Finnland

Varan inniheldur of mikið magn
af metanóli (mælt
gildi:20 %).Merking og umbúðir
vörunnar eru villandi og það má
rugla henni saman við matvæli og Vara tekin af
neyta hennar sem slíkrar.
markaði
Metanól er veldur bráðum
eiturhrifum í miðtaugakerfið og
augum. Inntaka á metanóli leiðir
til blindu og andláts.

Þýskaland

Inniheldur nnítrónatríumhýdroxíð (NDA)
(mælt gildi 615 mg/kg).NDA er
nítrósamín sem getur valdið
Vara tekin af
krabbameini með inntöku eða
markaði
snertingu við húð.Varan er ekki í
samræmi við reglur um
Snyrtivara.

Mynd

Gerð vöru

Snyrtivara

Snyrtivara

Vörumerki Nafn vöru

CV Cadea
Vera

PO.P.I.

Hreinsiklútar

Handáburður

Nr módels; nr
framleiðslulotu
/strikamerki

2200223815216

6 19828043382

Tilkynning
Uppruna- um vöru
land vöru barst frá Ástæða tilkynningar

Pólland

Bandaríkin

Tilmæli
RAPEX

Þýskaland

Varan er menguð af bakteríunni
Gattung Enterobachter
(Pluralibacter) gergoviae
(mæligildi allt að:300000 cfu/g),
Þar á meðal Plalipa galiviae.
Vara tekin af
Getur valdið tækifærisskaða og
markaði
þoli gegn sýklalyfjum. Ef varan er
notuð á skemmda húð, um
slímhúð, nálægt augum eða á þá
sem eru í hættu er getur hún
valdið sýkingu eða ertingu.

Bretland

Varan inniheldur
ísóprópýlparaben og
ísóbútýlparaben (mæld gildi sem
sýra:0,11 % miðað við þyngd og
Vara tekin af
0,053 % miðað við þyngd. Þessir
markaði
parabenar geta verið hættulegir
fyrir æxlun og kynþroskun og
gæti sérstaklega haft áhrif á
æxlunarfæri karldýra.

Mynd

Gerð vöru

Snyrtivara

Snyrtivara

Efnavara

Vörumerki Nafn vöru

Óþekkt

Ibcccndc

INTENZE

Hárþvottalögur

Nr módels; nr
framleiðslulotu
/strikamerki

4 042288200242

Tilkynning
Uppruna- um vöru
land vöru barst frá Ástæða tilkynningar

Grikkland

Gel Polish Remover

sz010092

Kína

Húðflúr með bleki

Lota:RD76B90IMX40
, Exp:30/04/2023,
Bandaríkin
Lot.SS271

Tilmæli
RAPEX

Búlgaria

Skráin yfir innihaldsefni á
umbúðunum gefur til kynna að
afurðin innihaldi
ísóbútýlparaben.Þessir parabenar Vara tekin af
geta verið hættulegir fyrir æxlun markaði
og kynþroskun og gæti
sérstaklega haft áhrif á
æxlunarfæri karldýra.

Bretland

Varan inniheldur díklórmetan
(mæligildi:40 %).Díklórmetan
hefur áhrif á miðtaugakerfið og
getur komist í fóstur í gegnum
Vara tekin af
placenta og dregið úr
markaði
taugaboðum í móðurkviði og
gæti valdið krabbameini lungum
við innöndun.

Ítalía

Varan inniheldur arómatísk
amíno-anisídín
Vara tekin af
(mæligildi:104 mg/kg).O-anisidín
markaði
getur valdið krabbameini og
gætu valdið stökkbreytingum.

Mynd

Gerð vöru

Snyrtivara

Til 27.03.2020.

Vörumerki Nafn vöru

Evterpa

Krem

Nr módels; nr
framleiðslulotu
/strikamerki

3 800201864916

Tilkynning
Uppruna- um vöru
land vöru barst frá Ástæða tilkynningar

Búlgaría

Búlgaría

Tilmæli
RAPEX

Varan inniheldur bórsýru (yfirlýst
gildi) samkvæmt skrá yfir
innihaldsefni og upplýsingar um
vöru (tilgreint gildi):0,05 %) sem
Vara tekin af
losar bór. Inntaka eða snerting
markaði
við of mikið magn bórs getur
skaðað heilsuna með því að hafa
skaðleg áhrif á æxlunarfæri eða
ófædd börn í móðurkviði.

Mynd

