
 

 

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: 
«ROUSHUN Vitamin C serum» 

 
Barcode: 

4897075010531 
Batch number: 

RS-29910 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

      
 

     
 

Άγνωστη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



Σουηδία 
 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«Noor Gold Beauty Cream » 

 
Barcode: 

n/a 
Batch number: 

n/a 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

  
 
 
 
 

 

Άγνωστη 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία 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: 
«AQSA Cosmetics SHIVANYA GOLD 

Beauty Cream» 
 

Barcode: 
n/a 

Batch number: 
n/a 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

       
 

    
 

Άγνωστη 
 

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



Σουηδία 
 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«Diana de Beauté Creme Diana» 

 
Barcode: 

5280080004166 
Batch number: 

n/a 
Περιγραφή: 

 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

     
 
 

 

Άγνωστη 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία 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: 
«Al Haramain L' Aventure» 

 
Barcode: 

n/a 
 

Batch number: 
250221011604 

 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

   
 

Ηνωμένα 
Αραβικά 
Εμιράτα 

 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία 
hydroxyisohexyl 3-
cyclohexene 
carboxaldehyde, 
(HICC) 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: 
«Crusader Medicated Soap» 

 
Barcode: 

n/a 
 

Batch number: 
n/a 

 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

 
 

 

Άγνωστη 
 

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

Λιθουανία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«GREEN FEEL'S Intensively 
Moisturizing Face Cream» 

 
Τύπος/ Αριθμός Μοντέλου: 

50 ml, Triple Effect Cucumber And Aloe 
Extracts + Hydreis 
Batch number: 

B23 
Barcode: 

4779033101393 
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. 
 



 
 

 
 

 

Λιθουανία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«PRORASO After Shave Balm Protective 

With Aloe And Vitamin E» 
 

Τύπος/ Αριθμός Μοντέλου: 
Aloe And Vitamin E 

Barcode: 

8004395001460 

Batch number: 
76035 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

  
 

 
 
 

 

Ιταλία 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 



Λιθουανία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«PRORASO After Shave Balm Azur Lime» 

 
Τύπος/ Αριθμός Μοντέλου: 

Azur Lime 
Batch number: 

79208 
Barcode: 

8004395007813 
Batch number: 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

          
 

 

Ιταλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 

Σουηδία  Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«Al Haramain Hajar pure perfume » 

Σετ από 12 διαφορετικά αποσμητικά 
σώματος, (Makkah, Madinah, Million, 
Forever, Firdous, Dhahab, Oudi, Black 
Oudh, Hajar, Mukhallah, White Oudh, 
Badar, Amber, Musk). 

 
Barcode: 

6291100133680 
Batch number: 
060719011642 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

     
 

 

Ηνωμένα 
Αραβικά 
Εμιράτα 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία 
hydroxyisohexyl 3-
cyclohexene 
carboxaldehyde 
(HICC) 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: 
«Al Haramain Amber pure perfume 

12 pieces» 
Σετ από 12 διαφορετικά αποσμητικά 
σώματος, (Makkah, Madinah, Million, 
Forever, Firdous, Dhahab, Oudi, Black 
Oudh, Hajar, Mukhallah, White Oudh, 
Badar, Amber, Musk). 

 
Barcode: 

6291100133758 
Batch number: 
070721011734 

AHP1733 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

  
 

 
 

Άγνωστη 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
τις ουσίες butylphenyl 
methylpropional 
(BMHCA),  
hydroxyisohexyl 3-
cyclohexene 
carboxaldehyde 
(HICC) οι οποίες 
απαγορεύεται να 
περιέχονται 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: 
«Al Haramain Oudh Majun Maliki» 

 
Barcode: 

6291100135998 
Batch number: 
250221011863 

AHP1863 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

  
 

 
 
 
 

Ηνωμένα 
Αραβικά 
Εμιράτα 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
τις ουσίες butylphenyl 
methylpropional 
(BMHCA),  
hydroxyisohexyl 3-
cyclohexene 
carboxaldehyde 
(HICC) οι οποίες 
απαγορεύεται να 
περιέχονται 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: 
«Al Haramain Maryam Haramain Eau de 

parfum» 
 

Barcode: 
n/a 

Batch number: 
070320011626 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

 

Άγνωστη 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει 
την ουσία 
hydroxyisohexyl 3-
cyclohexene 
carboxaldehyde, 
(HICC), 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, 01 Σεπτεμβρίου 2022 

 
 


