
 

 

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: 

«Sun2 Fruit Passion Body Lotion» 

Batch number: 
01804068 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

  
 
 

 

Σουηδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το προϊόν έχει αποσυρθεί 
λόγω του ότι περιέχει στη 
σύνθεσή του μείγμα των 
συντηρητικών 
methylchloroisothiazoli
none και 
methylisothiazolinone, 
το οποίο απαγορεύεται να 
περιέχεται σε καλλυντικά 
προϊόντα που δεν 
ξεπλένονται μετά τη χρήση            
(leave-on).  

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

Σουηδία 
 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«Sun2 Hot Caribbean Nights Body 
Lotion» 

Batch number: 
01580168 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

         

Σουηδία Το προϊόν έχει αποσυρθεί 
λόγω του ότι περιέχει στη 
σύνθεσή του μείγμα των 
συντηρητικών 
methylchloroisothiazoli
none και 
methylisothiazolinone, 
το οποίο απαγορεύεται να 
περιέχεται σε καλλυντικά 
προϊόντα που δεν 
ξεπλένονται μετά τη χρήση 
( leave-on).  

 
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 

Σουηδία 
 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«Caro White Lightening Beauty Cream» 

 
Batch number: 
6181100530056 

 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

      
 

Ακτή 
Ελεφαντοστού 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί γιατί 
περιέχει την ουσία 
hydroquinone, 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. 
 
 
 

Σουηδία 
 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«Perfume Le Falconé Turn for man» 

 
Barcode: 

6291107920153 
 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

           
 

Σαουδική Αραβία 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. 

Σουηδία 
 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«Sun 2 Summer Dream  Body Lotion» 

 
Barcode: 
81305063 

 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

   
 

Σουηδία 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί γιατί 
περιέχει την ουσία 

isobutylparaben, 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 

Σουηδία 
 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«BIELENDA SUN CARE Coconut Suntan 

Milk SPF 15» 
 

Batch number: 
05.2022.2901419 

 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

   
 
 

Πολωνία 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. 

Σουηδία 
 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«Kojie san skin lightening face cream» 

 
Barcode: 

4809014128016 
 

Batch number: 
KFCHO105102123 

 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

      
 

 
 
 

Φιλιππίνες Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
έχει βρεθεί να περιέχει 
υδράργυρο 
(mercury), 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 

Σουηδία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«Noor Herbal beauty Cream Avocado & 

Aloe Vera» 
 

Batch number: 
TM#:376129 

 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

      
 

      
 
 

 
 
 

 

Πακιστάν 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Το προϊόν έχει αποσυρθεί 
λόγω του ότι έχει βρεθεί 
να περιέχει υδράργυρο 
(mercury), 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. 

 
 

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, 12 Δεκεμβρίου 2022 

 
 


