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1. Τζιν παντελόνι επωνυμίας «Nielsson», με κωδικό 71010-306-21586. 
Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της 
Ολλανδίας και περιέχει χρωστικές ουσίες οι οποίες απελευθερώνουν 
τις καρκινογόνες ουσίες αμίνες o-διανισιδίνη, p-κρεσιδίνη  και 4-
χλωρανιλίνη σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο 
από τη νομοθεσία όριο. 

 

 
 

2. Σετ δημιουργίας κοσμημάτων με την επωνυμία «ΙΒ» και με κωδικό 
80355. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά 
της Γερμανίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε νικέλιο (ουσία η οποία είναι 
ισχυρός ευαισθητοποιητής και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές 
αντιδράσεις) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο 
από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,5 µg / cm² / εβδομάδα. 

 

 
 

3. Σκουλαρίκια με την επωνυμία «PARFOIS» και με κωδικό 48589ΠΠ. Το 
προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Ελλάδας και σε αυτό ανιχνεύθηκε 
νικέλιο (ουσία η οποία είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 
μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,5 µg / cm² / 
εβδομάδα. 

 

 
 

4. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «OtardDolls», με κωδικό 
SHND190724000197. Το προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, 
εντοπίστηκε στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου και περιέχει την 
τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα 
(DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 
νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά βάρος. 
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5. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Beauty», με κωδικό DAH774063. Το 
προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της 
Πολωνίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό 
δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 
μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά 
βάρος. 

 

 
 

6. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Happy Star», με κωδικό KL05. Το 
προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της 
Πολωνίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό 
δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 
μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά 
βάρος. 

 

 
 

7. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Midex», με κωδικό B1377266. Το 
προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της 
Πολωνίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό 
δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 
μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά 
βάρος. 
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8. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Melody» με κωδικό 238. Το προϊόν είναι 
κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας και 
περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-
αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο 
επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά βάρος. 

 

 
 

9. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Sweet Girl», με κωδικό 9208. Το προϊόν 
είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας και 
περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-
αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο 
επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, που είναι 0,1% κατά βάρος. 

 

 
 


