Listi 26
Tímabil: apríl-júní 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 sem
innleiddi reglugerð (EB) nr. 1223/2009).

Gerð vöru

Efnavara,
handspritt

Vörumerki Nafn vöru

SYMEX

Nr módels; nr
framleiðslulotu
/strikamerki

Hand Sanitizer / Hand
Desinfeciemiddel /
5 412479 025821
Gel Mains Netoyant

Tilkynning
Uppruna- um vöru
land vöru barst frá Ástæða tilkynningar

Tyrkland

Frakklandi

Tilmæli
RAPEX

Varan inniheldur ekki nægjanlegt
magn etanóls (mælt ≤ 42% ), þar
af leiðandi er ekki víst að það
eyði bakteríum og vírusum sem
gæti aukið sýkingaráhættu fyrir
Vara tekin af
neytendur. Varan uppfyllir ekki
markaði
ákvæði í CLP reglugerð varðandi
hættumerki, hættu- og
varnaðarsetningar. Neytendur
hafa því ekki upplýsingar um
eldfimi efnisins.

Mynd

Gerð vöru

Snyrtivara, Ilmvatn

Snyrtivara,
Naglalakk

Vörumerki Nafn vöru

LUCA BOSSI
PERFUME

Engar
upplýsingar

Beauty Rose

Create It ! / Nagellak,
Nail Polish

Nr módels; nr
framleiðslulotu
/strikamerki

6 937926 321718

8712916841333

Tilkynning
Uppruna- um vöru
land vöru barst frá Ástæða tilkynningar

Kína

Kína

Tilmæli
RAPEX

Tékkland

Varan inniheldur ilmefni
(butylphenyl methylpropional,
hexyl cinnamate, benzyl
salicylate, alpha-isomethyl
ionone, hydroxycitronellal, hexyl
cinnamal, d-limonene og benzyl
alcohol (mæld gildi: 0.4 %, 0.16
Vara tekin af
%, 0.10 %, 0.09 %, 0.026 %, 0.017
markaði
% og 0.012 %, af heildarþyngd
blöndu)), sem geta valdið
ofnæmisviðbrögðum. Ilmefnin
eru ekki tilgreind í
innihaldslýsingu vörunnar
neytendur eru því ekki upplýstir
um ilmefnin.

Þýskaland

Varan inniheldur nítrósamín
(NDELA, NDMA, NDEA og
NMOR), mæld gildi eru allt að
3.000 µg/kg. Nítrósamín geta
valdið krabbameini við inntöku
og í gegnum húð.

Mynd

Vara tekin af
markaði

Engin mynd

Gerð vöru

Snyrtivara, Ilmvatn

Snyrtivara, Ilmvatn

Vörumerki Nafn vöru

Beautiful
Parfum

Gino Tossi
Parfums

SETION

Active Men

Nr módels; nr
framleiðslulotu
/strikamerki

6 937926 312877

5 904215 401933

Tilkynning
Uppruna- um vöru
land vöru barst frá Ástæða tilkynningar

Kína

Pólland

Tilmæli
RAPEX

Tékkland

Varan inniheldur ilmefni
(linalool, butylphenyl
methylpropional, benzyl
salicylate, citronellol, hexyl
cinnamal and d-limonene (mæld
gildi : 0.099 %, 0.059 %, 0.039 %,
0.054 %, 0.015 %, 0.014 % og
Vara tekin af
0.012 % , af heildarþyngd
markaði
efnablöndu)), sem geta valdið
ofnæmisviðbrögðum. Ilmefnin
eru ekki tilgreind í
innihaldslýsingu vörunnar
neytendur eru því ekki upplýstir
um ilmefnin.

Tékkland

Varan inniheldur ilmefni (benzyl
salicylate, d-limonene,
hydroxyisohexyl 3-cyclohexene
carboxaldehyde og coumarin
(mæld gildi: 0.52 %, 0.044 %,
0.039 % og 0.0085 % af
Vara tekin af
heildarþyngd efnablöndu), sem markaði
geta valdið ofnæmisviðbrögðum.
Ilmefnin eru ekki tilgreind í
innihaldslýsingu vörunnar og eru
neytendur því ekki upplýstir um
ilmefnin.

Mynd

Gerð vöru

Efnavara,
Handspritt

Efnavara,
Handspritt

Vörumerki Nafn vöru

Vecteur
Energy

Shield

HYDROALCOOLIC
Antibactérien

Hand Sanitiser Gel

Nr módels; nr
framleiðslulotu
/strikamerki

3 416381 960531

Engar upplýsingar

Tilkynning
Uppruna- um vöru
land vöru barst frá Ástæða tilkynningar

Frakkland

Bretland

Tilmæli
RAPEX

Frakkland

Varan inniheldur ekki nægjanlegt
magn etanóls (mælt ≤ 35 % ), þar
af leiðandi er ekki víst að það
eyði bakteríum og vírusum sem
gæti aukið sýkingaráhættu fyrir
Vara tekin af
neytendur. Varan uppfyllir ekki
markaði
ákvæði í CLP reglugerð varðandi
hættumerki, hættu- og
varnaðarsetningar. Neytendur
hafa því ekki upplýsingar um
eldfimi efnisins.

Bretland

Varan inniheldur ekki nægjanlegt
magn etanóls og dí-própanól
(mælt gildi ≤ 0.05 % og ≤ 0.1 % ),
þar af leiðandi er eyðir það ekki
bakteríum og vírusum sem gæti
aukið sýkingaráhættu fyrir
Vara tekin af
neytendur. Varan inniheldur
markaði
einnig metanól ( mæld gildi
3.4%) sem er mjög eitrað fyrir
miðtaugakerfi og augu. Inntaka á
metanóli leiðir til blindu og
dauða.

Mynd

Gerð vöru

Snyrtivara,
Augnaháragel

Snyrtivara, Ilmvatn

Vörumerki Nafn vöru

Vivele

Elizabeth
Arden

Nr módels; nr
framleiðslulotu
/strikamerki

Spectacular Eyelash
4 260267 890073
Conditioner

Sunflowers

Tilkynning
Uppruna- um vöru
land vöru barst frá Ástæða tilkynningar

Austurríki

Lot : L7FB1 / 0 85805
Bretland
96112 1

Tilmæli
RAPEX

Þýskaland

Varan inniheldur virkt efni
(cloprostenol isopropyl ester
mælt gildi: 0,0012 %), sem
einungis skyldi nota undir eftirliti
augnlæknis. Cloprostenol
Vara tekin af
isopropyl ester er prostaglandín
markaði
afleiða, sem getur valdið
augnskaða. Sérstaklega er varað
við notkun fyrir konur með barni
eða með barn á brjósti því varan
getur haft áhrif á barnið.

Tékkland

Varan inniheldur ilmefni (benzyl
salicylate, butylphenyl
methylpropional,
hydroxycitronellal, linalool,
citronellol, d-limonene, geraniol,
eugenol, benzyl benzoate and
farnesol (mæld gildi: 1.2 %, 0.93
%, 0.43 %, 0.41 %, 0.31 %, 0.22 Vara tekin af
%, 0.15 %, 0.13 %, 0.11 % og
markaði
0.092 % af heildarþyngd
efnablöndu)), sem geta valdið
ofnæmisviðbrögðum. Ilmefnin
eru ekki tilgreind í
innihaldslýsingu vörunnar og eru
neytendur því ekki upplýstir um
ilmefnin.

Mynd

Gerð vöru

Snyrtivara, Ilmvatn

Snyrtivara, Ilmvatn

Vörumerki Nafn vöru

beautiful
parfum

Clair de Lune,
So French

FAMA

CDL 5

Nr módels; nr
framleiðslulotu
/strikamerki

6 937926 313225

LOT Nº 335 / 5
420069 002008

Tilkynning
Uppruna- um vöru
land vöru barst frá Ástæða tilkynningar

Tilmæli
RAPEX

Tékkland

Varan inniheldur ilmefni
(butylphenyl methylpropional,
benzyl salicylate, hexyl cinnamal,
alpha - isomethyl ionone,
linalool, citronellol and
hydroxycitronellal
(mæld gildi: 0.11 %, 0.054 %,
Vara tekin af
0.044 %, 0.038 %, 0.025 %, 0.024
markaði
% og 0.011 % af heildarþyngd
efnablöndu)), sem geta valdið
ofnæmisviðbrögðum. Ilmefnin
eru ekki tilgreind í
innihaldslýsingu vörunnar og eru
neytendur því ekki upplýstir um
ilmefnin.

Engar
Tékkland
upplýsingar

Varan inniheldur ilmefni (benzyl
salicylate, butylphenyl
methylpropional,
hydroxycitronellal, linalool,
citronellol, d-limonene, geraniol,
eugenol, benzyl benzoate and
farnesol (mæld gildi: 1.2 %, 0.93
%, 0.43 %, 0.41 %, 0.31 %, 0.22 Vara tekin af
%, 0.15 %, 0.13 %, 0.11 % og
markaði
0.092 % af heildarþyngd
efnablöndu)), sem geta valdið
ofnæmisviðbrögðum. Ilmefnin
eru ekki tilgreind í
innihaldslýsingu vörunnar og eru
neytendur því ekki upplýstir um
ilmefnin.

Kína

Mynd

Gerð vöru

Snyrtivara,
Blautþurrkur

Snyrtivara, Ilmvatn

Vörumerki Nafn vöru

Melani

Clair de Lune,
So French

Baby wet wipes

CDL 5

Nr módels; nr
framleiðslulotu
/strikamerki

BB: 03.2023, L:001120320 f/ 3 800200
580381

LOT Nº 335 / 5
420069 002008

Tilkynning
Uppruna- um vöru
land vöru barst frá Ástæða tilkynningar

Búlgaría

Búlgaría

Engar
Tékkland
upplýsingar

Tilmæli
RAPEX

Samkvæmt lista yfir innihaldsefni
inniheldur varan rotvarnarefni,
(methylchloroisothiazolinone and
Vara tekin af
methylisothiazolinone (MCI and
markaði
MI)), sem eru óleyfileg í
snyrtivörum sem eru í lengri tíma
á húð (leave-on).

Varan inniheldur ilmefni (benzyl
salicylate, butylphenyl
methylpropional,
hydroxycitronellal, linalool,
citronellol, d-limonene, geraniol,
eugenol, benzyl benzoate and
farnesol (mæld gildi: 1.2 %, 0.93
%, 0.43 %, 0.41 %, 0.31 %, 0.22 Vara tekin af
%, 0.15 %, 0.13 %, 0.11 % og
markaði
0.092 % af heildarþyngd
efnablöndu)), sem geta valdið
ofnæmisviðbrögðum. Ilmefnin
eru ekki tilgreind í
innihaldslýsingu vörunnar og eru
neytendur því ekki upplýstir um
ilmefnin.

Mynd

Gerð vöru

Snyrtivara,
Húðlýsingarkrem

Snyrtivara,
Sólarvörn

Vörumerki Nafn vöru

BSQ

NUBIAN 15

Caro bright+ Lemon

mlieko na opaľovanie

Nr módels; nr
framleiðslulotu
/strikamerki

L16351B/ XXXX

Tilkynning
Uppruna- um vöru
land vöru barst frá Ástæða tilkynningar

Holland

Lot: 0402190208A/ 8
Slóvakía
586000 081857

Tilmæli
RAPEX

Þýskaland

Varan inniheldur hættulega háan
styrk af kojicsýru (mæld gildi
2.95% af heildarþyngd
efnablöndu). Kojicsýra getur haft
áhrif á jafnvægi
Vara tekin af
skjaldkirtilsstarfssemi og
markaði
húðnæmningarviðbrögðum
þegar notuð í háum styrk á
hendur og andlit og ef notuð er á
stór svæði á yfirborði húðar.

Tékkland

Varan mældist með lægri
varnarstyrk (mæld gildi: SPF 9,1)
en framleiðendur tilgreindu, þar
Vara tekin af
af leiðandi getur neytandi verið
markaði
minna verndaður gegn UV
geislun sem eykur hættu á
sólbruna og húðkrabbameini.

Mynd

Gerð vöru

Snyrtivara, Ilmvatn

Snyrtivara, Ilmvatn

Vörumerki Nafn vöru

Beautiful
Parfum

Engar
upplýsingar

KEEN ZONET

CHOCO
MADEMOISELLE

Nr módels; nr
framleiðslulotu
/strikamerki

6 937926 316387

7 369412 419613

Tilkynning
Uppruna- um vöru
land vöru barst frá Ástæða tilkynningar

Kína

Kína

Tilmæli
RAPEX

Tékkland

Varan inniheldur ilmefni
(geraniol, citronellol, hexyl
cinnamal, linalool,
hydroxyisohexyl 3-cyclohexene
carboxaldehyde, alpha-isomethyl
ionone, butylphenyl
methylpropional, eugenol, benzyl
alcohol og d-limonene mæld
gildi: 0.12 %, 0.096 %, 0.067 %, Vara tekin af
0.062 %, 0.045 %, 0.026 %, 0.023 markaði
%, 0.011 %, 0.0072 % and 0.0031
% af heildarþyngd efnablöndu)),
sem geta valdið
ofnæmisviðbrögðum. Ilmefnin
eru ekki tilgreind í
innihaldslýsingu vörunnar og eru
neytendur því ekki upplýstir um
ilmefnin.

Tékkland

Varan inniheldur ilmefni (hexyl
cinnamal,
benzyl salicylate, citronellol,
hydroxycitronellal, geraniol and
coumarin (measured values:
0.065 %, 0.062 %, 0.045 %, 0.044
Vara tekin af
%, 0.038 % og 0.022 % af
markaði
heildarþyngd efnablöndu)), sem
geta valdið ofnæmisviðbrögðum.
Ilmefnin eru ekki tilgreind í
innihaldslýsingu vörunnar og eru
neytendur því ekki upplýstir um
ilmefnin.

Mynd

Gerð vöru

Vörumerki Nafn vöru

Snyrtivara, Ilmvatn Lage & Roy

Snyrtivara,
Húðlýsingarkrem

Biocarrot

Sonnenlob Lotion

Lightening Body
Lotion

Nr módels; nr
framleiðslulotu
/strikamerki

Engar upplýsingar

6181100380385

Tilkynning
Uppruna- um vöru
land vöru barst frá Ástæða tilkynningar

Þýskaland

Þýskaland

Engar
Írland
upplýsingar

Tilmæli
RAPEX

Varan mældist með lægri
varnarstyrk (mæld gildi: SPF 8,0)
en framleiðendur tilgreindu, þar
Vara tekin af
af leiðandi getur neytandi verið
markaði
minna verndaður gegn UV
geislun sem eykur hættu á
sólbruna og húðkrabbameini.

Þessi vara inniheldur clobetasol
proionate (mæld gildi: 0.06 % af
heildarþyngd efnablöndu), sem
er steri sem lyfseðilsskylt efni.
Notkun á því getur valdið
óþgindum í húð og getur haft
áhrif á virkni innkirtla.

Mynd

Gerð vöru

Vörumerki Nafn vöru

Snyrtivara, Maskari Ddonna

Snyrtivara, Maskari Ddonna

Beauty Waterproof
Mascara Intense
Black

Nr módels; nr
framleiðslulotu
/strikamerki

6550519 / XXXXX

Long Lasting 4D
6620519 / XXXXX
Mascara Waterproof

Tilkynning
Uppruna- um vöru
land vöru barst frá Ástæða tilkynningar

Kína

Kína

Tilmæli
RAPEX

Spánn

Varan inniheldur yfirmagn af
miðlungshitakærum bakteríum
(mæld gildi yfir 1000 cfu/ml). Ef
Vara tekin af
notað á rofna húð eða kemst í
markaði
snertingu við augu neytenda
getur varan valdið ertingu eða
sýkingu.

Spánn

Varan inniheldur yfirmagn af
miðlungshitakærum bakteríum
(mæld gildi yfir 1000 cfu/ml). Ef
Vara tekin af
notað á rofna húð eða kemst í
markaði
snertingu við augu neytenda
getur varan valdið ertingu eða
sýkingu.

Mynd

Gerð vöru

Snyrtivara,
Naglapenni

Vörumerki Nafn vöru

ADOPT

Snyrtivara, Maskari Ddonna

Til 26.06.2020.

Stylo french
manucure

Nr módels; nr
framleiðslulotu
/strikamerki

Tilkynning
Uppruna- um vöru
land vöru barst frá Ástæða tilkynningar

Batch numbers: 3615,
4716 and 2517/ 3
Þýskaland
700719 009376

Big Lashes Mascara
6480319 / XXXX
Waterproof

Kína

Tilmæli
RAPEX

Frakklandi

Varan inniheldur
methylisothiazolinone (MI)(mæld
gildi: 0.00042 % af heildarþygnd Vara tekin af
efnablöndu). Ml getur valdið
markaði
næmni og ofnæmisviðbrögðum í
viðkvæmum einstaklingum.

Spánn

Varan inniheldur yfirmagn af
miðlungshitakærum bakteríum
(mæld gildi yfir 1000 cfu/ml). Ef
Vara tekin af
notað á rofna húð eða kemst í
markaði
snertingu við augu neytenda
getur varan valdið ertingu eða
sýkingu.

Mynd

