
 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
                                                   ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

                                                        1475 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

 

 

 
 
 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), στην τελευταία γνωστοποίησή του, ενημερώνει τα 
Κράτη Μέλη, ότι στην Ευρώπη έχουν εντοπισθεί και αποσυρθεί τα πιο κάτω καλλυντικά προϊόντα: 

Χώρα που 
γνωστοποιεί 

την 
απόσυρση 

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται Χώρα 
προέλευσης 

Λόγος απόσυρσης 

Σουηδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«Picos BIO.26 Lait de Beauté 

Eclaircissant» 
 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

Ακτή 
Ελφαντοστού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
περιέχει την ουσία  
υδροκινόνη, η οποία 
απαγορεύεται να 
περιέχεται σε 
καλλυντικά προϊόντα. 
 
Το προϊόν δεν είναι 
σύμφωνo με τις 
πρόνοιες του  
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
για τα Καλλυντικά (EC)  
1223/2009. 

Γαλλία 
 

 
 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«ANNAYAKE ULTRATIME SERUM 

PERFECTEUR ANTI-RIDES » 
 

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 
127020D, 127020E, 127020F,R11195L 

 
Batch number: 

019159 
028099 (127020E) 

037149 
046426 (R11195L) 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

                         
 

Γαλλία 
 

 
 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
περιέχει την ουσία 
hydroxyisohexyl 3-
cyclohexene 
carboxaldehyde 
(HICC or Lyral), η 
οποία απαγορεύεται να 
περιέχεται σε 
καλλυντικά προϊόντα. 
 

Το προϊόν δεν είναι 
σύμφωνo με τις 
πρόνοιες του  
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
για τα Καλλυντικά (EC)  
1223/2009. 
 



 
 
 
 

Χώρα που 
γνωστοποιεί 

την 
απόσυρση 

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται Χώρα 
προέλευσης 

Λόγος απόσυρσης 

Γαλλία  Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«ANNAYAKE ULTRATIME CREME 
REDENSIFIANTE ANTI-RIDES » 

 
Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 

127000D 
 

Batch number: 
018458 

 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

 

Γαλλία Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
περιέχει την ουσία 
hydroxyisohexyl 3-
cyclohexene 
carboxaldehyde 
(HICC or Lyral), η 
οποία απαγορεύεται να 
περιέχεται σε 
καλλυντικά προϊόντα. 
 

Το προϊόν δεν είναι 
σύμφωνo με τις 
πρόνοιες του  
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
για τα Καλλυντικά (EC)  
1223/2009. 
 
 
 
 
 
 
 

Γαλλία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«ANNAYAKE ULTRATIME - spiralis gel 

crème contour des yeux» 
 

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 
126602F 

 
Batch number: 

028279 
 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

Γαλλία Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
περιέχει την ουσία 
hydroxyisohexyl 3-
cyclohexene 
carboxaldehyde 
(HICC or Lyral), η 
οποία απαγορεύεται να 
περιέχεται σε 
καλλυντικά προϊόντα. 
 

Το προϊόν δεν είναι 
σύμφωνo με τις 
πρόνοιες του  
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
για τα Καλλυντικά (EC)  
1223/2009. 
 
 
 



 

Χώρα που 
γνωστοποιεί 

την 
απόσυρση 

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται Χώρα 
προέλευσης 

Λόγος απόσυρσης 

Ιταλία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«Glamour profumi Monta dark» 

 
Barcode: 

8056157391128 
 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

            
 

 
 

Άγνωστη Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία  butylphenyl 
methylpropional, η 
οποία απαγορεύεται να 
περιέχεται σε 
καλλυντικά προϊόντα. 
 
Το προϊόν δεν είναι 
σύμφωνo με τις 
πρόνοιες του  
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
για τα Καλλυντικά (EC)  
1223/2009. 
 

Ιταλία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«Glamour profumi La notte dell'uomo » 

 
Barcode: 

8058333441108 
 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

      
 

 
 
 
 
 
 

Άγνωστη Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία  butylphenyl 
methylpropional, η 
οποία απαγορεύεται να 
περιέχεται σε 
καλλυντικά προϊόντα. 
 
Το προϊόν δεν είναι 
σύμφωνo με τις 
πρόνοιες του  
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
για τα Καλλυντικά (EC)  
1223/2009. 
 



Χώρα που 
γνωστοποιεί 

την 
απόσυρση 

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται Χώρα 
προέλευσης 

Λόγος απόσυρσης 

Γαλλία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«Orlane  Soin de blanc creme 

eclaircissante» 
 

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 
3640000 
3640090 

 
Batch number: 

018498 
019121 

 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

    
 

Γαλλία Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
περιέχει την ουσία 
hydroxyisohexyl 3-
cyclohexene 
carboxaldehyde 
(HICC or Lyral), η 
οποία απαγορεύεται να 
περιέχεται σε 
καλλυντικά προϊόντα. 
 

Το προϊόν δεν είναι 
σύμφωνo με τις 
πρόνοιες του  
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
για τα Καλλυντικά (EC)  
1223/2009. 
 

 

Γαλλία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«Orlane  Soin de blanc sérum 

éclaircissant» 
 

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 
3650000 
3650090 

 
Batch number: 

017298 
017518 
018251 
018518 

 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

       
 
 

Γαλλία Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
περιέχει την ουσία 
hydroxyisohexyl 3-
cyclohexene 
carboxaldehyde 
(HICC or Lyral), η 
οποία απαγορεύεται να 
περιέχεται σε 
καλλυντικά προϊόντα. 
 

Το προϊόν δεν είναι 
σύμφωνo με τις 
πρόνοιες του  
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
για τα Καλλυντικά (EC)  
1223/2009. 
 

 
 
 



Χώρα που 
γνωστοποιεί 

την 
απόσυρση 

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται Χώρα 
προέλευσης 

Λόγος απόσυρσης 

Ιταλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«Glamour profumi Creed Silver» 

 
Barcode: 

8056157390909 
 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

          
 
 

 

Άγνωστη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία  butylphenyl 
methylpropional, η 
οποία απαγορεύεται να 
περιέχεται σε 
καλλυντικά προϊόντα. 
 
Το προϊόν δεν είναι 
σύμφωνo με τις 
πρόνοιες του  
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
για τα Καλλυντικά (EC)  
1223/2009. 
 
 
 
 
 

Γαλλία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«Orlane Soin de blanc lotion 

eclaircissante» 
 

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 
3660000 
3660090 

 
Batch number: 

016029 
019209 
019291 

 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

              
 

Γαλλία Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
περιέχει την ουσία 
hydroxyisohexyl 3-
cyclohexene 
carboxaldehyde 
(HICC or Lyral), η 
οποία απαγορεύεται να 
περιέχεται σε 
καλλυντικά προϊόντα. 
 

Το προϊόν δεν είναι 
σύμφωνo με τις 
πρόνοιες του  
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
για τα Καλλυντικά (EC)  
1223/2009. 
 

 
 
 



 

Χώρα που 
γνωστοποιεί 

την 
απόσυρση 

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται Χώρα 
προέλευσης 

Λόγος απόσυρσης 

Γαλλία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«Orlane Sérum fermeté thermo actif» 

 
Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 

8141000 
 

Batch number: 
018029 
018308 

 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

       
 
 

Γαλλία Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
περιέχει την ουσία 
hydroxyisohexyl 3-
cyclohexene 
carboxaldehyde 
(HICC or Lyral), η 
οποία απαγορεύεται να 
περιέχεται σε 
καλλυντικά προϊόντα. 
 

Το προϊόν δεν είναι 
σύμφωνo με τις 
πρόνοιες του  
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
για τα Καλλυντικά (EC)  
1223/2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γαλλία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«Orlane Soin fermeté thermo lift» 

 
Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 

1576900 
8710000 
8710090 

 
Batch number: 

018069 
018418 
019189 
019309 

 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

     
 
 

Γαλλία Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
περιέχει την ουσία 
hydroxyisohexyl 3-
cyclohexene 
carboxaldehyde 
(HICC or Lyral), η 
οποία απαγορεύεται να 
περιέχεται σε 
καλλυντικά προϊόντα. 
 

Το προϊόν δεν είναι 
σύμφωνo με τις 
πρόνοιες του  
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
για τα Καλλυντικά (EC)  
1223/2009. 
 
 

 



Χώρα που 
γνωστοποιεί 

την 
απόσυρση 

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται Χώρα 
προέλευσης 

Λόγος απόσυρσης 

Γαλλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«ANNAYAKE LOTION EQUILIBRANTE 

PEAUX NORMALES A SECHES» 
 

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 
121900F 

 
Barcode: 
028039 

 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

 

Γαλλία Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
περιέχει την ουσία 
hydroxyisohexyl 3-
cyclohexene 
carboxaldehyde 
(HICC or Lyral), η 
οποία απαγορεύεται να 
περιέχεται σε 
καλλυντικά προϊόντα. 
 

Το προϊόν δεν είναι 
σύμφωνo με τις 
πρόνοιες του  
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
για τα Καλλυντικά (EC)  
1223/2009. 
 

Σλοβακία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«MEGLIO SFUSO BAGNOSCHIUMA 

MUSCHIO BIANCO » 
 

Batch Number 
1012021RB02 

 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

 

Ιταλία Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
περιέχει την ουσία 
hydroxyisohexyl 3-
cyclohexene 
carboxaldehyde 
(HICC or Lyral), η 
οποία απαγορεύεται να 
περιέχεται σε 
καλλυντικά προϊόντα. 
Επίσης, το προϊόν 
βρέθηκε να περιέχει 
benzoic acid και p-
Chloro-m-Cresol τα 
οποία δεν αναγράφονται 
στη σήμανση του 
περιέκτη. 
 
Το προϊόν δεν είναι 
σύμφωνo με τις 
πρόνοιες του  
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
για τα Καλλυντικά (EC)  
1223/2009. 

Για τα πιο πάνω προϊόντα  δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής τους. Για 
τον λόγο αυτό οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των συγκεκριμένων 
προϊόντων στην αγορά και προτρέπουν το κοινό σε περίπτωση που τυχόν τα έχει στην κατοχή του, να 
διακόψει τη χρήση τους ή σε περίπτωση που τα εντοπίσει, να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, 
στα τηλέφωνα 22608606 και 22608682.   

 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
Λευκωσία, 23 Δεκεμβρίου 2022 


