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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

RAPEX REPORTS  (αναφορά) 17,18,19,22,24,25,26/2017 

Αναφορά  17-2017 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0559 
/17 

Σλοβενία Κόλλα για ψεύτικες βλεφαρίδες   
Μάρκα:  CLD Creative Lash Design  
Όνομα: Quick Dry Adhesive  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: CPNP notification number  
2367469, black  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:5902308635845  
Περιγραφή: Κόλλα για ψεύτικες βλεφαρίδες σε των 5ml  
μαύρο, πλαστικό φιαλίδιο .  
 
Χώρα προέλευσης: Πολωνία 
 

Χημικός. 
Σύμφωνα με την ετικέτα, το προϊόν  
περιέχει Υδροκινόνη, που μπορεί να  
προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος 
και δερματίτιδα. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
των Καλλυντικών. 

Εθελοντικά μέτρα:  
Καταστροφή του 
προϊόντος  (Από τον 
λιανοπωλητή) 
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Αναφορά   18 /2017 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0579 
/17 

Πορτογαλία Προϊόντα μπάνιου   
Μάρκα: Autour du Bain  
Όνομα: Άγνωστο   
Τύπος/αριθμός μοντέλου:(1) Triple Cupcake Fairy  
Christmas, (2) Mini Cupcake Christmas World, (3)  
Fondant Sorbet Passion Pc (CPNP 1565458), (4)  
Fondant Rose du Maroc Pce (CPNP 1309309), (5)  
Fondant Βανille Bourbon Pce (CPNP 1565517), (6)  
Fondant Verveine Citronnée Pce (CPNP 1309382), (7)  
Mini Cupcake Cranberry (CPNP 1891645), (8) Mini  
Cupcake Mangue, (9) Mini Cupcake Rose Vintage  
(CPNP 1565447), (10) Triple Cupcake Cranberry (CPNP  
1891645), (11) Triple Cupcake Rose Vintage  
(CPNP 1565447), (12) Triple Cupcake Cassis Capucine  
(CPNP 1565408), (13) Triple Cupcake Fraisy (CPNP  
1565507), (14) Triple Cupcake Ginfizz (CPNP 1565335), 
(15) Ma  etit   a lette Pce (CPNP 1357182), (16) 
Cupcake Fruit de la passion Pce CPNP 1356658), (17)  
Cupcake Yogourt Framboise Pce (CPNP 1356527), (18)  
Cupcake Coco Ananas Pce  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: (1) TCNEI, (2) MCSG, (3) 
FBFP, (4) FBRM, (5) FBVB, (6) FBVC, (7) MCCY, (8)  
MCMAN, (9) MCRV, (10) MCOC, (11) TCCY, (12)  
TCRV, (13) TCMM, (14) TCTAG, (15) TCGF, (16)  
BMCH, (17) T8FP, (18) T8FRA, (19) T8PN  
Περιγραφή: 
 Τα προϊόντα μπάνιου έχουν σχήμα σαν μικρά, ατομικά 
κέικ ή σαν μπάρες σοκολάτας.  
Χώρα προέλευσης: Γαλλία 

Χημικός,  
Πνιγμός  εξαιτίας του  
χαρακτηριστικού σχήματος, 
χρώματος και μεγέθους, τα προϊόντα  
θα μπορούσαν εσφαλμένα να  
θεωρηθούν ως τρόφιμο. Αυτό θα 
μπορούσε να οδηγήσει παιδιά στο να  
βάλουν στο στόμα τους μικρά 
κομμάτια τους, προκαλώντας πνιγμό  
ή/και χημική πνευμονία.Τα προϊόντα 
δεν συμμορφώνονται 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 
διανομέα) 
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A12/0613 
/17 

Γερμανία Υγρό κρεμοσάπουνο  
Μάρκα: dm Balea  
Όνομα: Creme Seife Buttermilk & Lemon  
Τύπος/αριθμός μοντέλου:Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Lots: 637541 και 637542 με  
MDD: 06.2019  
Περιγραφή: Λευκό δοχείο (500 ml) με κίτρινη αντλία.  
 
Company recall page:https://www.dm.de/unterne 
hmen/medien-und-presse/pressemitteilungen/dm- 
marken/verbraucherinformation-balea-cremeseife- 
buttermilk-lemon-c995554.html 
 
Χώρα προέλευσης:Γερμανία 

Μικροβιολογικός    
Το προϊόν περιέχει υψηλό αριθμό  
εντεροβακτηριδιών gergoviae 
(μετρηθείσα  

τιμή 2 x 10⁶ cfu/g), που θα μπορούσε 
να προκαλέσει εντοπισμένη 
δερματική αντίδραση και μόλυνση 
των ματιών, ιδιαίτερα σε καταναλωτές 
με εξασθενημένο ανοσοποιητικό 
σύστημα. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
των Καλλυντικών. 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
∆ιάφορα εθελοντικά μέτρα:  

Ανάκληση του προϊόντος 
από τους τελικούς χρήστες    

 

Αναφορά  19-2017 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0613 
/17 

Γερμανία Υγρό κρεμοσάπουνο  
Μάρκα: dm Balea  
Όνομα: Creme Seife Buttermilk & Lemon  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Lots: 637541 και 637542 με  
MDD: 06.2019  
Περιγραφή: Λευκό δοχείο (500 ml) με κίτρινη αντλία.  
 
Company recall page:https://www.dm.de/unterne 
hmen/medien-und-presse/pressemitteilungen/dm- 
marken/verbraucherinformation-balea-cremeseife- 
buttermilk-lemon-c995554.html 
 
Χώρα προέλευσης: Γερμανία 

Μικροβιολογικός    
Το προϊόν περιέχει υψηλό αριθμό  
εντεροβακτηριδιών gergoviae 
(μετρηθείσα τιμή 2 x 10⁶ 
 cfu/g), που θα μπορούσε να  
προκαλέσει εντοπισμένη δερματική 
αντίδραση και μόλυνση των ματιών,  
ιδιαίτερα σε καταναλωτές με 
εξασθενημένο ανοσοποιητικό 
σύστημα. Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
των Καλλυντικών. 

Υποχρεωτικά μέτρα:  
∆ιάφορα Εθελοντικά 
μέτρα:  Ανάκληση του 
προϊόντος από τους 
τελικούς χρήστες    
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Αναφορά   22-2017 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0728 
/17 

Γερμανία Βαφή μαλλιών  
Μάρκα: Shenaz Gold  
Όνομα: Shenaz Gold - Herbal Based Black Henna  
Τύπος/αριθμός μοντέλου:Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Batch No: 754, Λήξη: A r. 
2018  
Περιγραφή: Βαφή μαλλιών με χέννα σε 6 πακέτα μιας  
χρήσης: καστανοκίτρινη, ομοιογενής σκόνη, μη  
αρωματισμένη, σε κουτί από χαρτόνι.  
 
Χώρα προέλευσης: Ινδία 

Χημικός   
Σύμφωνα με τη λίστα των 
συστατικών, το προϊόν περιέχει para- 
phenylendiamine (PPD) (4.4% κατά 
βάρος) και υπεροξείδιο του Βαρίου.  
Το υπεροξείδιο του Βαρίου είναι 
επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 
ή εισπνοής και το PPD μπορεί να  
προκαλέσει αλλεργική δερματίτιδα εξ 
επαφής. Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
των Καλλυντικών. 

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

 

 

 

Αναφορά  24-2017 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0806 
/17 

Γερμανία Σετ κραγιόν  
Μάρκα: Max & More  
Όνομα: Lipstick Lipliner - Red Lips  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Article Nr. 2546776. Red,  
Vibrant Red, Classic Red, Dark Red  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:8733131209890, Batch:  
08/2016  
Περιγραφή:  Σετ κραγιόν και μολύβι χειλιών. Πωλείται  
σε συσκευασία μπλίστερ με χάρτινη πλάτη.  
 
Χώρα προέλευσης: Κίνα 

Χημικός   
Το προϊόν περιέχει Μόλυβδο 
(μετρηθείσα τιμή έως 604 mg/kg). Η  
έκθεση σε Μόλυβδο είναι επιβλαβής 
για την ανθρώπινη υγεία. Το προϊόν 
δεν συμμορφώνεται με τον 
Κανονισμό των Καλλυντικών. 

Εθελοντικά μέτρα:  
Ανάκληση του προϊόντος 
από τους τελικούς χρήστες 
Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά (Από τον 
εισαγωγέα, λιανοπωλητή) 
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Αναφορά   25-2017 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που 
έχουν ληφθεί 
από την 

Κοινοποιούσα 
χώρα 

A12/0829 
/17 

Σουηδία Ταινίες λεύκανσης δοντιών  
Μάρκα: Crest  
Όνομα:  Crest 3D White Whitestrips - Supreme Flexfit  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:8971400046, (L)6225V44  
Περιγραφή: 42 ταινίες λεύκανσης δοντιών συσκευασμένες ξεχωριστά (1 ταινία για τα πάνω 
δόντια, 1 ταινία για τα κάτω δόντια), που διατίθενται μέσω  
διαδικτύου. Μη εγγεγραμμένη εισαγωγή από τρίτο διανομέα. Ο κατασκευαστής δεν 
παράγει το προϊόν για διάθεση σε καταναλωτές στην ΕΕ.  
 
Χώρα προέλευσης: ΗΠΑ 

Χημικός   
Το προϊόν περιέχει 
υπεροξείδιο του  
υδρογόνου ως συστατικό 
λεύκανσης  
(μετρηθείσα συγκέντρωση 
έως 10%  
κατά βάρος). Το 
υπεροξείδιο του  
υδρογόνου σε υψηλές 
συγκεντρώσεις προκαλεί 
ερεθισμό του δέρματος  
και είναι επιβλαβές αν 
καταποθεί.  
Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των 
Καλλυντικών. 

Υποχρεωτικά 
μέτρα (Προς 
τον 
εισαγωγέα): 
Ενημέρωση 
των 
καταναλωτών 
για τους 
κινδύνους Η 
διορθωτική 
ενέργεια, 
σύμφωνα με 
έγγραφη 
δήλωση του  
διανομέα της 
Crest στη 
χώρα μας, 
δεν αφορά 
προϊόντα, 
που έχουν 
εισαχθεί από 
τον επίσημο 
αντιπρόσωπο 
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A12/0844 
/17 

Γερμανία Υγρά μωρομάντιλα  
Μάρκα:  Ultra Soft  
Όνομα:  Ba ytücher - Baby wipes  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Batch No 132591  
Περιγραφή: 30 μωρομάντιλα διαστάσεων 20 x 15 cm, σε λευκή συσκευασία από 
αλουμινόχαρτο, που ξανακλείνει. Στο μπροστινό μέρος υπάρχει μια ασπρόμαυρη 
φωτογραφία ενός μωρού.  
 
Χώρα προέλευσης: Ολλανδία 

Χημικός   
Τα μωρομάντιλα περιέχουν  
methylisothiazolinone (MI) 
και 
methylchloroisothiazolinone 
(MCI) (μετρηθείσα 
συγκέντρωση 0.0136%  
κατά βάρος). ∆ερματική 
επαφή με προϊόντα που 
περιέχουν MCI / MI μπορεί 
να προκαλέσει αλλεργική 
δερματίτιδα εξ επαφής σε 
ευαισθητοποιημένα άτομα. 

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



7 

 

 

 

Το προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον 
Κανονισμό των 
Καλλυντικών. 
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Αναφορά  26-2017 

No. Κοινοποιούσ
α χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που 
έχουν ληφθεί 
από την 

Κοινοποιούσ
α χώρα 

A12/085
1 
/17 

Εσθονία Ντεμακιγιάζ  
Μάρκα: LUMI  
Όνομα: Make-u  remover Τύπος/αριθμός μοντέλου:Item 1155  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:4744034013334  
Περιγραφή: Ντεμακιγιάζ σε μπουκαλάκι 100 ml. Συσκευάζεται σε λευκό, χάρτινο κουτί.  
 
Χώρα προέλευσης: Εσθονία 

Μικροβιολογικός   
Το προϊόν περιέχει 
μεσόφιλα, αερόβια 
βακτήρια 
(μετρηθείσα  
ποσότητα 
7.8x104cfu/ml). Αν  
χρησιμοποιηθεί 
σεακατεστραμμένο 
δέρμα ή αν έρθει σε 
επαφή με τα  
μάτια, το προϊόν 
μπορεί να 
προκαλέσει 
μόλυνση ή 
ερεθισμό.  
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 
κατασκευαστ
ή) 
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A11/0092 
/17 

Γερμανία Αφρός ξυρίσματος  
Μάρκα:  BODY X FUZE Όνομα: PULSE SHAVING FOAM - Normal skin  
Τύπος/αριθμός μοντέλου:  EXP: 04/11/2020 Αριθμός παρτίδας/Barcode:8718692414099, 
Batch:  31591  
Περιγραφή:   Αφρός ξυρίσματος σε κυλινδρικό δοχείο 200 ml.  
 
Χώρα προέλευσης: Τουρκία 

Χημικός   
Το προϊόν περιέχει 
N-
Νitrosodiethanolamin
e  
(NDELA) μετρηθείσα  
τιμή 136.5 mg/kg), η  
οποία 
κατηγοριοποιείται  
ως καρκινογόνος.  
Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με 
τον 
Κανονισμό των  
Καλλυντικών. 

Υποχρεωτικά 
μέτρα (Προς 
τον διανομέα): 
Απόσυρση του 
προϊόντος από 
την αγορά 
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