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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 № А12/1121/13 – Лепило за нокти, марка UNI Bond, Артикул
No.01848, баркод  EAN8026501018483, нотифицираща страна - Словения, страна на
произход - Народна Република Китай, вносител в Италия - KaiTai s.r.s, Corso Stati Uniti
9, Padova и дистрибутор в Словения �ivahen d.o.o., Cankarjeva 4, Celje.

Опасност: Химическа. Установено е, наличието на дибутил фталат в концентрация от
0.043%. Дибутил фталатът не е посочен в състава на лепилото. Дибутил фталатът е
вещество, което е забранено при козметичните продукти, тъй като представлява
здравен риск за възпроизвеждането.

2. Нотификация № А11/0061/13 - Слънцезащитно мляко с олио от жожоба и
витамин Е – слънцепредпазно мляко, SPF фактор 40, марка Goti, Вид/Номер на
модела 103365333 MR BK – No 1, нотифицираща страна - Хърватска, страна на
произход - Сърбия, производител, износител и вносител -неизвестни, производител TG-
Farm Medico d.o.o., Лозница, Сърбия.

Опасност: Химическа.  Настоящият продукт не съответства на клаузите на Член 3  от
Регламент 1223/2009 за козметичните продукти тъй като има непълна и неистинна
декларация относно състава на продукта. Стойността на рН е също така нередна (по-
висока). Употребата на този продукт не води до сериозен риск за здравето на човека, но
може да бъде подвеждащ на базата на състава на продукта.
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3. Нотификация № А11/0062/13 - Слънцезащитно мляко с олио от жожоба и
витамин Е – слънцепредпазно мляко, SPF фактор 40, марка Goti, Вид/Номер на
модела 103365333 MR BK – No 1, нотифицираща страна - Хърватска, страна на
произход - Сърбия, производител, износител и вносител -неизвестни, производител TG-
Farm Medico d.o.o., Лозница, Сърбия.

Опасност: Химическа.  Настоящият продукт не съответства на клаузите на Член 3  от
Регламент 1223/2009 за козметичните продукти тъй като има непълна и неистинна
декларация относно състава на продукта. Стойността на рН е също така нередна (по-
висока). Употребата на този продукт не води до сериозен риск за здравето на човека, но
може да бъде подвеждащ на базата на състава на продукта.

4. Нотификация № А12/1302/13 - Creme Eclaircissante (крем за изсветляване
на кожата), марка Mitchell Group, партида: 22003, код на партидата 5 280130 501003,
нотифицираща страна - Австрия, страна на произход - Съединените Щати,
производител и износител -  неизвестни,  вносител за Холандия -  Asia  Express  Food,
Kilbystraat I, 8263 CJ Kampen. Метална тубичка в бял и розов цвят, поставена в кутия;
срок на годност 10/2014.

Опасност: Химическа. Установено е, наличието на 0.021% +/- 0.001% хидрокортизон
ацетат, който е глюкокортикоиди (кортикостероиди), чиято употреба е забранена в
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козметичните продукти съгласно Приложение № 2 на  Регламент (ЕО) №1223/2009 на
Европейския парламент и на съвета относно козметичните продукти.

5. Нотификация № A12/1308/13 - Сапун за ръце - Nickelodeon, марка Delkam
Group, баркод: 73550001531000000150, нотифицираща страна - Германия, страна на
произход - Гърция, производител - Sambro International Ltd, Dumers Lane, BL9 9UR
Bury, Великобритания.

Опасност: Опасност: Микробиологична. Наличие на Ентеробактерии (Klebsiella
oxytoca) > 10000 KbE/g. Klebsiella е факултативна патогенна бактерия, която може да
причини сериозни вътреболнични инфекции при хората.

6. Нотификация № INFO/0222/13 - Пудра за боядисване на коса, марка
Черна къна „Торlinе Exim", номер на модела L1C КОД: GUJ/COS/GC/717 В, дата на
производство: 023 04/2012, срок на годност. 03/2015, баркод EAN 8 901371 090015,
нотифицираща страна - Германия, страна на произход - Индия, производител и
вносител -  неизвестни,  износител -  Topline  Exim Inc.,  1002,  Abhijeet  -  2  Mithakhali  six
roads, Ahmedabad - 380 006, Индия.

Опасност: Химическа. Установено е, че пудрата съдържа 10.9 % p-фенилендиамин.
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Въз основа на указанията за използване (смесване на 10  гр от пудрата с 50  мл вода),
съдържанието на р-фенилемдиамин в крайната смес, която се прилага върху косата е
2.2%. P-фенилендиаминът е включен в Приложение III на Регламента за козметика на
ЕС под 8а и може да се използва единствено като боя за коса при окисляващи бои за
коса. Окислителните бои за коса съдържат „свързващи вещества”, които свързват р-
фенилендиамина и предотвратяват по-нататъшната реакция, която би довела до
образуването на вещества вредни за здравето. Установено е, че въпросната мостра на
черната къна Topline Exim не съдържа свързващи агенти като резорцинол или нафтол.
Следователно, черната къна Topline Exim не е окисляваща боя за коса. Следователно,
изпозлването на р-фенилендиамин не е разрешено.

7. Нотификация № INFO/0211/13 - ROYAL Къна светъл махагон (ROYAL
Henna Red), марка Topline Exim Inc, номер на модела LIC CODE: GUJ/COS/GC/717
B.No: 011 Mfg.Dt: 06-10, код на партидата 8901371090046, нотифицираща страна -
Франция, страна на произход - Индия, производител и износител - Topline Exim Inc.,
1002, Abhijeet - 2,Mithakhali Six Roads, Ahmedabad, Индия, topline@rovalhenna.com,
www.rovalhenna.com.

Опасност: Химическа. Установено е, наличието на 2-Nitro-p-phenylenediamine, чиято
употреба е забранена като съставка на продуктите за боядисване на коса, съгласно
Приложение № 2 на  Регламент (ЕО) №1223/2009 на Европейския парламент и на
съвета относно козметичните продукти.
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