В РЗИ-Стара Загора постъпи информация от Министерство на
здравеопазването и Комисията за защита на потребителите за наличие на опасни стоки с
доказан риск за здравето на човека, открити на територията на Европейския съюз, за
които са получени нотификации по системата RAPEX (система за бърз обмен на
информация за опасни нехранителни стоки):
1. Нотификация №A12/1062/13, Крем за лице, марка Roop Amrit, код на
партидата RTM 214105, нотифицираща страна – Обединено кралство, страна на произход
– Пакистан, производител, износител, вносител и дистрибутор – неизвестни. Описание на
стоката и нейната опаковка: розова картонена опаковка, съдържаща крем за лице в
розово пластмасово бурканче и информационна брошура.

Опасност: Химическа. Мострата е била тествана съгласно Регламентите за
козметични продукти (Безопасност) 2008. Кремът е бил анализиран за наличие на живак.
Живакът е посочен в Таблица 3, No. 221 на регламентите като вещество, което не трябва
да присъства в козметични продукти (с изключение на определени специални случаи).
След анализа е било открито количество от 422mg/kg (0.04%) живак. Следователно,
кремът не е задоволителен в това отношение.
2. Нотификация №A12/1063/13, Декоративни нокти "Art Nails Professional
Nail Color & Nail Art System", нотифицираща страна Финландия, страна на произход –
Китайската Народна Република, производител, износител, вносител– неизвестни,
дистрибутор - Thuong Huyen Nguyen, Korunni 1192/42, 709 00 Ostrava – Marianske Hory,
Република Чехия .

Опасност: Химическа. Дибутил фталат е включен в състава на лепилото. Дибутил
фталат е забранено вещество в козметиката, тъй като създава риск за здравето и е
източник за репродуктивна токсичност.
Здравният риск за потребителите е в пряк продължителен контакт с кожата, и веществото
дибутил фталат може да проникне през кожата в човешкото тяло. Дибутил
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фталат е класифициран като вещество токсично за репродуктивната система, той
може да окаже отрицателно въздействие върху развитието на мъжките/женските
репродуктивни органи.
Запазвайки категорията „модни артикули”, е необходимо да се прилагат
идентични изисквания за безопасност и да се избягва употребата на дибутил фталат.
( Директива 76/768/EEC, анекс II,Реф.675).
3. Нотификация №А12/1064/13, Декоративни нокти "TOE Nails"марка Hin er,
нотифицираща страна – Република Чехия, страна на произход Народна Република Китай,
производител BEAUTY&BEAUTY, Carlstadt, NJ 07072, САЩ и дистрибутор - Thuong
Huyen Nguyen, Korunni 1192/42, 709 00 Ostrava – Marianske Hory, Република Чехия.

Опасност: Химическа. Дибутил фталат е включен в състава на лепилото. Дибутил
фталат е забранено вещество в козметиката, тъй като създава риск за здравето и е
източник за репродуктивна токсичност.
Здравният риск за потребителите е в пряк продължителен контакт с кожата, и
веществото дибутил фталат може да проникне през кожата в човешкото тяло. Дибутил
фталат е класифициран като вещество токсично за репродуктивната система, той може да
окаже отрицателно въздействие върху развитието на мъжките/женските репродуктивни
органи.
Запазвайки категорията „модни артикули”, е необходимо да се прилагат
идентични изисквания за безопасност и да се избягва употребата на дибутил фталат.
( Директива 76/768/EEC, анекс II,Реф.675).
4. Нотификация №А12/1065/13, Декоративни нокти "Design nails nail art",
марка Xiangnier, код на партидата № B-001, нотифицираща страна - Република Чехия,
производител, износител, вносител– неизвестни, дистрибутор - Thuong Huyen Nguyen,
Korunni 1192/42, 709 00 Ostrava – Marianske Hory, Република Чехия.

Опасност: Химическа. Дибутил фталат е включен в състава на лепилото. Дибутил
фталат е забранено вещество в козметиката, тъй като създава риск за здравето и е
източник за репродуктивна токсичност.
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Здравният риск за потребителите е в пряк продължителен контакт с кожата, и
веществото дибутил фталат може да проникне през кожата в човешкото тяло. Дибутил
фталат е класифициран като вещество токсично за репродуктивната система, той може да
окаже отрицателно въздействие върху развитието на мъжките/женските репродуктивни
органи.
Запазвайки категорията „модни артикули”, е необходимо да се прилагат
идентични изисквания за безопасност и да се избягва употребата на дибутил фталат.
( Директива 76/768/EEC, анекс II,Реф.675).
5. Нотификация №A12/1066/13, Декоративни нокти "Ofiice Girls", марка Mei
jia er, нотифицираща страна - Република Чехия, страна на произход Народна Република
Китай, производител, износител, вносител– неизвестни, дистрибутор - Minh Xuan
Nguyen, Chodounskeho 345/40
716 00 Ostrava – Radvanice, Република Чехия.

Опасност: Химическа. Дибутил фталат е включен в състава на лепилото. Дибутил
фталат е забранено вещество в козметиката, тъй като създава риск за здравето и е
източник за репродуктивна токсичност.
Здравният риск за потребителите е в пряк продължителен контакт с кожата, и
веществото дибутил фталат може да проникне през кожата в човешкото тяло. Дибутил
фталат е класифициран като вещество токсично за репродуктивната система, той може да
окаже отрицателно въздействие върху развитието на мъжките/женските репродуктивни
органи.
Запазвайки категорията „модни артикули”, е необходимо да се прилагат
идентични изисквания за безопасност и да се избягва употребата на дибутил фталат.
( Директива 76/768/EEC, анекс II,Реф.675).
6. Нотификация №А12/1067/13, Декоративни нокти "DESIGN NAILS, NAIL
ART", марка Hin er, нотифицираща страна – Република Чехия, страна на произход
Китайската Народна Република, вносител - T-N, hracky a domaci potreby.cz, CZ,
компанията не съществува и дистрибутор - Duy Hai Ngo, Sokolska trida 2443/42, Ostrava –
Moravska Ostrava, Република Чехия .
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Опасност: Химическа. Дибутил фталат е включен в състава на лепилото. Дибутил
фталат е забранено вещество в козметиката, тъй като създава риск за здравето и е
източник за репродуктивна токсичност.
Здравният риск за потребителите е в пряк продължителен контакт с кожата, и
веществото дибутил фталат може да проникне през кожата в човешкото тяло. Дибутил
фталат е класифициран като вещество токсично за репродуктивната система, той може да
окаже отрицателно въздействие върху развитието на мъжките/женските репродуктивни
органи.
Запазвайки категорията „модни артикули”, е необходимо да се прилагат
идентични изисквания за безопасност и да се избягва употребата на дибутил фталат.
( Директива 76/768/EEC, анекс II,Реф.675).
7. Нотификация №А12/1068/13, Избелващ кожата продукт "Избелващ крем",
марка Pearl Face, нотифицираща страна Обединено Кралство Великобритания, страна на
произход - Пакистан, производител, износител, вносител– неизвестни, дистрибутор
Dilkuih Distributor, Unit 6, West Road, Лондон, Обединено Кралство Великобритания.
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Опасност: Химическа. Мострата бе изследвана съобразно изискванията на
Разпоредбите за безопасността на козметичните продукти от 2008г. Кремът бе
анализиран за наличието на живак.
Живакът е включен в Таблица № 3, № 221 от Разпоредбите, като вещество, което
не трябва да бъде част от състава на козметичните продукти (с изключение на
определени специални случаи). Съгласно анализа бе установено наличие на 15000mg/kg
(1.5%) живак. Следователно в този аспект кремът не отговаря на изискванията.
Продуктът създава химически риск тъй като съдържа живак в количество 15000
mg/kg, използван като избелващо кожата вещество. Живакът е забранен за употреба в
козметични продукти.
8. Нотификация №А12/1069/13, Избелващ кожата продукт "Избелващ крем с
екстракт от къпина", марка White Gold, нотифицираща страна Обединено Кралство
Великобритания, страна на произход - Пакистан, производител, износител, вносител–
неизвестни, дистрибутор Dilkuih Distributor, Unit 6, West Road, Лондон, Обединено
Кралство Великобритания.

Опасност: Химическа. Мострата бе изследвана съобразно изискванията на
Разпоредбите за безопасността на козметичните продукти от 2008г. Кремът бе
анализиран за наличието на живак.
Живакът е включен в Таблица № 3, № 221 от Разпоредбите, като вещество, което
не трябва да бъде част от състава на козметичните продукти (с изключение на
определени специални случаи). Съгласно анализа бе установено наличие на 9720mg/kg
(0.97%) живак. Следователно в този аспект кремът не отговаря на изискванията.
Продуктът създава химически риск тъй като съдържа живак в количество 9720
mg/kg, използван като избелващо кожата вещество. Живакът е забранен за употреба в
козметични продукти.
9. Нотификация №INFO/0187/13, Продукт за избелване на зъбите "Toothwhitening kit", марка Tooth Fairy, нотифицираща страна - Германия, страна на произход
САЩ, производител, износител и вносител – неизвестни, дистрибутор - Tooth Fairy,
Aeulistrasse 1, 9470 Buchs , Швейцария,
www.toothfairy.ch
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Опасност: Химическа. В мострата е установен водороден пероксид в количество
от 7.2g/100g. Съгласно Член 2 на Директива 76/768/EEC, козметичните продукти не
трябва да причиняват вреда на човешкото здраве, когато бъдат прилагани при нормални
условия на употреба. Количеството на водородният пероксид при въпросния продукт
(7.2g/100g) надвишава максималната допустима концентрация (6g/100g). Тъй като
продуктът е описан като предназначен за домашна употреба, най-високата концентрация
трябва да бъде 0.1g/100g. Съгласно § 28(2) на Кодекса за храни и фуражи, козметичните
продукти, съдържащи вещества, които надвишават максималните концентрации, не
трябва да се пускат на пазара.
10. Нотификация №А12/1095/13, Средство за премахване на сенки, без
мазнина „Еssence“, Артикул- Nr. 22299/EAN: 4250035222991, Партида: DE.AB.17,
нотифицираща страна Германия, страна на произход Австрия, производител Donau Kanol
GmbH & Co KG, Großendorf 65 , 4551 Ried im Traunkreis , Австрия, s.o и вносител Cosnova GmbH , Am Limespark 2, 65843 Sulzbach, Германия, s.o.
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.
Опасност: Микробиологична. Открита е Burkholderia cepacia, микробиологично
замърсяване.
Микробът Burkholderia cepacia е бил открит след микробиологично тестване,
извършено като част от собствените проверки. Микробът има висока степен на
резистентност към антибиотици и може да причини инфекция при хора с отслабена
имунна система.
11. Нотификация № А12/1100/13, Шампоан и гел за вана, марка
NICKELODEON, вид 'DORA LA EXPLORADORA' [Изследователката Дора], номер
1904, партида 0072075, баркод 5206642000018, нотифицираща страна Испания, страна на
произход неизвестна, вносител - DELCKAM GROUP , Tseh Velandia Panoysh , PO 19300
Aspropyrgos , Гърция, производител неизвестен, дистрибутор - Fantasy Store , C/ La
Virgen, 9 bajos, apdo. 240, 03400 Villena (Alicante), Испания.

Опасност: Микробиологична. Наличие на мезофилни аеробни микроорганизми.
Името на продукта, информацията и предупрежденията не са изписани на официалния
език – испански.
Директива 76/768/EEC от 27 юли 1976 относно козметични продукти
(Приложение VI, точка 56).
Детето влиза в контакт със замърсен продукт чрез кожата и това може да
предизвика вътрешна инфекция през всякакъв вид нарушаване на целостта на кожата.
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12. Нотификация № А12/1103/13, Изкуствени нокти "Art Nails", Артикул no.
JR 1209260 Hin er, „NA RUKA“, 8810 (данни в опаковката на едро) , EAN:
8663326325602, нотифицираща страна – Република Чехия, страна на произходКитайската Народна Република, производител неизвестен, вносител Република Чехия, TN, hracky a domaci potreby.cz, CZ
Компанията не съществува и дистрибутор- Duy Hai Ngo, Sokolska trida 2443/42, Ostrava –
Moravska Ostrava, Република Чехия.
.

Опасност: Химическа. Дибутил фталат е включен в списъка на съставките на
лепилото. Дибутил фталатът е забранено вещество в козметичните изделия, тъй като е
токсичен за възпроизвеждането.
Директива за обща безопасност на стоките
Рискът за здравето на потребителите е заради директният продължителен контакт
с кожата, при което дибутил фталатът може да проникне през кожата в човешкия
организъм. Дибутил фталатът е класифициран като токсичен за възпроизвеждането, може
да има негативно въздействие върху развитието на мъжките/женските репродуктивни
органи. Запазвайки категорията „модни артикули”, идентични изисквания за безопасност
както за козметични продукти трябва да бъдат приложени и използването на дибутил
фталат трябва да се избегне. (Директива 76/768/EEC, Приложение II, номер 675).
13. Нотификация № А12/1108/13, Изкуствени нокти "Fringed iris art nail",
марка Sky Soaring, артикул: XS708,баркод EAN: 6568561654758, нотифицираща страна –
Република Чехия, страна на произход- Китайската Народна Република, производител,
износител и вносител - неизвестни, дистрибутор- LONGEVITY GROUP Ltd., Vystavni
1928/9, 702 00 Ostrava ? Moravska Ostrava, Република Чехия.
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Опасност: Химическа. Дибутил фталат е включен в списъка на съставките на
лепилото. Дибутил фталатът е забранено вещество в козметичните изделия, тъй като е
токсичен за възпроизвеждането.
Директива за обща безопасност на стоките
Рискът за здравето на потребителите е заради директният продължителен контакт
с кожата, при което дибутил фталатът може да проникне през кожата в човешкия
организъм. Дибутил фталатът е класифициран като токсичен за възпроизвеждането, може
да има негативно въздействие върху развитието на мъжките/женските репродуктивни
органи. Запазвайки категорията „модни артикули”, идентични изисквания за безопасност
както за козметични продукти трябва да бъдат приложени и използването на дибутил
фталат трябва да се избегне. (Директива 76/768/EEC, Приложение II, номер 675).
14. Нотификация № А12/1109/13, Изкуствени нокти "Office Girls“, марка Mei
jia er, код на партидата: MJE-030D, нотифицираща страна – Република Чехия, страна на
произход- Китайската Народна Република, производител, износител и вносител неизвестни, дистрибутор- LONGEVITY GROUP Ltd., Vystavni 1928/9, 702 00 Ostrava ?
Moravska Ostrava, Република Чехия.
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Опасност: Химическа. Дибутил фталат е включен в списъка на съставките на
лепилото. Дибутил фталатът е забранено вещество в козметичните изделия, тъй като е
токсичен за възпроизвеждането.
Директива за обща безопасност на стоките
Рискът за здравето на потребителите е заради директният продължителен контакт с
кожата, при което дибутил фталатът може да проникне през кожата в човешкия
организъм. Дибутил фталатът е класифициран като токсичен за възпроизвеждането, може
да има негативно въздействие върху развитието на мъжките/женските репродуктивни
органи. Запазвайки категорията „модни артикули”, идентични изисквания за безопасност
както за козметични продукти трябва да бъдат приложени и използването на дибутил
фталат трябва да се избегне. (Директива 76/768/EEC, Приложение II, номер 675).
15. Нотификация № А12/1110/13 Изкуствени нокти "Art nails", марка K. nail,
нотифицираща страна – Република Чехия, страна на произход- Китайската Народна
Република,, производител,износител и вносител – неизвестни, дистрибутор - Ngoc Giap
Pham, Bohumira Cetyny 932/6, 700 30 Ostrava – Belsky les, Република Чехия.

Опасност: Химическа. Дибутил фталат е включен в списъка на съставките на лепилото.
Дибутил фталатът е забранено вещество в козметичните изделия, тъй като е токсичен за
възпроизвеждането.
16. Нотификация № А12/1118/13 - Кератинова терапия ниво 2 coco нова
платинена формула 1000 ml, марка HAIR GO STRAIGHT, Партида A1316D – бар код: 7
29440 30809 4, нотифицираща страна – Франция, страна на произход – САЩ,
производител - HAIR GO STRAIGHT, USA Съединените щати, sales@hairgostraight.com;
site web : www.hairgostraight.com и дистрибутор - M. Younsi ADRIAN, rue Gilles Margaritis,
93210 Saint Denis, Франция, Site internet : www.myliss.fr
Mme BEN ABBOU Souhila, 49bis rue des Chantiers, Versailles, Франция.

Опасност: Химическа. Съдържание на формалдехид от 2.6 % (m/m) над равнището,
разрешено за консерванти (0.2 %). Възможна алергична реакция и изостряне на
чувствителността на кожата (дразнене, сърбеж, щипане и зачервяване).
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