
 

 

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 

Γερμανία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«Reeve Cosmetics Mingora Sawat 

SHEESHA Beauty Cream» 
 

Barcode: 
3254896582547 

 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

 
 

Πακιστάν 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
βρέθηκε να περιέχει 
υδράργυρο 
(mercury), ο οποίος 
απαγορεύεται να 
περιέχεται σε 
καλλυντικά προϊόντα. 
 
Το προϊόν δεν είναι 
σύμφωνo με τις 
πρόνοιες του  
Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
για τα Καλλυντικά (EC)  
1223/2009. 
 
 
 

Γερμανία 
 

 
 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«Ahrenshof Arztseife Arztseife» 

 
Barcode: 

4029957008057 
 

Batch number: 
158/IJ/U3 
36/2020  

 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

 
 

Γερμανία 
 

 
 
 

Τo προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω  
αυξημένου 
μικροβιολογικού 
φορτίου. 
 
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: 
«les cosmétiques design paris 

INTENSE FIX 24H- MEN'ACTIV SCIENCE» 
 

Barcode: 
3560070860579 

 
Batch number: 

1040345 
 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

Άγνωστη Το προϊόν έχει αποσυρθεί 
λόγω του ότι περιέχει στη 
σύνθεσή του το 
συντηρητικό 
methylisothiazolinone, 
το οποίο απαγορεύεται να 
περιέχεται σε προϊόντα 
που δεν ξεπλένονται 
(leave-on). 
 
Το προϊόν δεν είναι 
σύμφωνo με τις πρόνοιες 
του  Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού για τα 
Καλλυντικά (EC)  
1223/2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γαλλία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«L'Angelica Shampoo fortificante 

fortifying» 
 

Barcode: 
8017331040850 

 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω 
 

        

Ιταλία 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 

Λιθουανία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«Snail All in One Repair Cream» 

 
Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 

WKD072 
 

Barcode: 
8809555252863 

 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

              
 

Δημοκρατία της 
Κορέας 

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. 
 

Τσεχία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«CHARRIER PARFUMS MIMOSA» 

 

 Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 

MI30 
 

Barcode: 
3442070081522 

 
Batch number: 

TE11030 
 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

            
 

Γαλλία 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. 
 

 
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, 19 Δεκεμβρίου 2022 

 


