
 

 

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 

Τσεχία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
« GORDANO PARFUMS GOCCI BEAUTY» 

Αρ. Παρτίδας: 
07.2025 

Barcode: 
5902815165644 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 
 

 

Πολωνία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία butylphenyl 
methylpropional 
(BMHCA), 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: 
« Tesori d'Oriente - profumo aromatico» 

Barcode 
8008970003559 
Batch number 

19254B04A 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

Άγνωστη 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία butylphenyl 
methylpropional 
(BMHCA), 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: 
«Tesori d'Oriente-profumo aromatico» 

Barcode: 
8008970037479 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

     
 

 

 

Άγνωστη 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία butylphenyl 
methylpropional 

(BMHCA), 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: 
«Tesori d'Oriente profumo aromatico» 

Batch number 
21224L100 
Barcode: 

8008970000848 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

    

 

                     

            

               

Άγνωστη 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία butylphenyl 
methylpropional 

(BMHCA), 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: 
« Splend'or» 

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 
118210 

Barcode: 
8715658002512 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Άγνωστη 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία butylphenyl 
methylpropional 

(BMHCA), 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: 
«Jamè Parfum Bonita » 

Aρ. Παρτίδας: 
1135401A 
Barcode: 

8032979041083 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

 
 

Άγνωστη 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία butylphenyl 
methylpropional 

(BMHCA), 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: 
«Mavi profumi Alieni» 

Barcode: 
8059513530285 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 
 

 
 

Άγνωστη 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία butylphenyl 
methylpropional 
(BMHCA), 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: 
«Creation lamis Faith and Hope» 

Aρ. Παρτίδας: 
85406 

Barcode: 
5414666010856 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

 

Άγνωστη 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία butylphenyl 
methylpropional 

(BMHCA), 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: 
«Mavi profumi Terra selvaggia» 

Barcode: 
8059513530100 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

 

Άγνωστη 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία butylphenyl 
methylpropional 

(BMHCA), 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: 
«Mavi profumi Menia» 

Barcode: 
8059513530476 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 
 

 

 
 

Άγνωστη 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία butylphenyl 
methylpropional 
(BMHCA), 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: 
«Mavi profumi Gocce» 

Barcode: 
8059513530469 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

Άγνωστη 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία butylphenyl 
methylpropional 

(BMHCA), 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: 
«Mavi profumi Dollar » 

Barcode: 
8059513530247 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

Άγνωστη 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία butylphenyl 
methylpropional 
(BMHCA), 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: 
«Mavi profumi Aqua» 

Barcode: 
8059513530094 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 
 

Άγνωστη 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία butylphenyl 
methylpropional 

(BMHCA), 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: 
«Mavi profumi Cafe» 

Barcode: 
8059513530551 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 
 

Άγνωστη 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία butylphenyl 
methylpropional 

(BMHCA), 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: 
«Mavi profumi Kappa uno» 

Barcode: 
8059513530483 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

Άγνωστη 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία butylphenyl 
methylpropional 

(BMHCA), 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: 
«Intesa Dopobarba lotion» 

Barcode: 
8003510009282 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

Άγνωστη 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία butylphenyl 
methylpropional 
(BMHCA), 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 Alieno» 

Barcode: 
8056157390862 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 
 

 
 

Άγνωστη 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία butylphenyl 
methylpropional 

(BMHCA), 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 

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται Χώρα 
προέλευσης 

Λόγος απόσυρσης 



την 
απόσυρση 

Ιταλία 
 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«Intesa After Shave» 

Barcode: 
80451938 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 
 

 

 
 

Άγνωστη 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία butylphenyl 
methylpropional 

(BMHCA), 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 Narcisa» 

Barcode: 
8056157390312 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 
 

Άγνωστη 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία butylphenyl 
methylpropional 
(BMHCA), 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 Dolce e gabbiani» 

Barcode: 
 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

 

Άγνωστη 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία butylphenyl 
methylpropional 
(BMHCA), 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: 
«Comin parfum Jeux d'amour» 

Barcode: 
8004830281907 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 
 

 

Άγνωστη 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία butylphenyl 
methylpropional 
(BMHCA), 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 Parma Aqua » 

Barcode:  
8058333440972 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

Άγνωστη 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία butylphenyl 
methylpropional 
(BMHCA), 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: 

«Byblos cielo» 

Αρ. Παρτίδας: 
80213 

Barcode: 
8715658002512 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

 

Άγνωστη 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία butylphenyl 
methylpropional 

(BMHCA), 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 Orgames» 

Barcode: 
8056157390992 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

Άγνωστη 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία butylphenyl 
methylpropional 

(BMHCA), 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: 
«Real Time Sports kick » 

Αρ. Παρτίδας: 
B13451 

Barcode: 
8715658009795 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

Άγνωστη 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία butylphenyl 
methylpropional 
(BMHCA), 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: 
«Mavi profumi Heterny Her» 

Barcode:  
8059513530407 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 
 

Άγνωστη 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία butylphenyl 
methylpropional 
(BMHCA), 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 Flower» 

Barcode: 
8058333440279 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

Άγνωστη 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία butylphenyl 
methylpropional 
(BMHCA), 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: 
« Jamè Parfum Gold Diamonds» 

Αρ. Παρτίδας: 
1502214K 
Barcode: 

8032979041502 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

 

Άγνωστη 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία butylphenyl 
methylpropional 
(BMHCA), 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. 
 
 

Ιρλανδία 
 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«Margarita Nourishing Facial Cream with 

beeswax and vegetable oil » 
Αρ. Παρτίδας: 

03 2023A04, 12 2023A13, 5 2022A09,              
6 2023A08, 9 2022A13 

Barcode: 
4770001336526 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

Λιθουανία 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία butylphenyl 
methylpropional 

(BMHCA), 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 

Ιρλανδία 
 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«Margarita Moisturising Facial Cream with 

natural whey» 
Αρ. Παρτίδας: 

03 2023A02, 07 2023A06, 11 2023A13 
Barcode:  

4770001336533 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

 

 
 

Λιθουανία 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία butylphenyl 
methylpropional 
(BMHCA), 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, 16 Ιανουαρίου 2023 

 
 


