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Χώρα ποσ 
γνωζηοποιεί 

ηην 
απόζσρζη 

Ονομαζία προϊόνηος ποσ 
αποζύρεηαι 

Χώρα 
προέλεσζης 
προϊόνηος 

Λόγος απόζσρζης 

Λιθοσανία Body cream 

Sabelnik 

Cream for Body 

 

Τύπος/Αρ. Μονηέλοσ: 

Forte with Comarum palustre 

 

Αρ. Παρηίδας / Barcode: 

460701166602610  

 

Περιγραθή: 

Όπωρ θαίνεηαι πιο κάηω: 

 

Ρωζία 

 

Το πποϊόν έσει αποζςπθεί λόγω 
ηος όηι πεπιέσει ζηη ζύνθεζη ηος 
ηο μείγμα οςζιών 
Methylchloroisothiazolinone   
/Methylisothiazolinone(MCI/MI) 
ηο οποίο απαγοπεύεηαι να 
πεπιέσεηαι ζε καλλςνηικά πποϊόνηα 
πος δε ξεπλένονηαι μεηά ηη 
σπήζη. 

Το πποϊόν δεν είναι ζύμθωνο με 
ηο Νέο Εςπωπαϊκό Κανονιζμό για 
ηα Καλλςνηικά (EC) No 1223/2009. 
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Λιθοσανία Body gel 

Neogalen 

Sustavit Okopnik c Mumijo 

 

Αρ. Παρηίδας / Barcode: 

7640123861824  

 

Περιγραθή: 

Όπωρ θαίνεηαι πιο κάηω: 

 

 

 

Ρωζία Το πποϊόν έσει αποζςπθεί λόγω 
ηος όηι πεπιέσει ζηη ζύνθεζη ηος 
ηο μείγμα οςζιών 
Methylchloroisothiazolinone   
/Methylisothiazolinone(MCI/MI) 
ηο οποίο απαγοπεύεηαι να 
πεπιέσεηαι ζε καλλςνηικά πποϊόνηα 
πος δε ξεπλένονηαι μεηά ηη 
σπήζη. 

Το πποϊόν δεν είναι ζύμθωνο με 
ηο Νέο Εςπωπαϊκό Κανονιζμό για 
ηα Καλλςνηικά (EC) No 1223/2009. 

 



3 
 

Λιθοσανία Body gel 

Neogalen 

Sustavit Ревматин - Reumatin 

 

 

Αρ. Παρηίδας / Barcode: 

7640123861824  

 

Περιγραθή: 

Όπωρ θαίνεηαι πιο κάηω: 

 

 

Ρωζία Το πποϊόν έσει αποζςπθεί λόγω 
ηος όηι πεπιέσει ζηη ζύνθεζη ηος 
ηο μείγμα οςζιών 
Methylchloroisothiazolinone   
/Methylisothiazolinone 
(MCI/MI) ηο οποίο απαγοπεύεηαι 
να πεπιέσεηαι ζε καλλςνηικά 
πποϊόνηα πος δε ξεπλένονηαι μεηά 
ηη σπήζη. 

Το πποϊόν δεν είναι ζύμθωνο με 
ηο Νέο Εςπωπαϊκό Κανονιζμό για 
ηα Καλλςνηικά (EC) No 1223/2009. 
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Ασζηρία Fat burner gel 

Nutrytec 

Τhermo Xtrem Gel 

 

Τύπος/Αρ. Μονηέλοσ: 

Ultraconcentrated Efecto Calor 

 

Αρ. Παρηίδας / Barcode: 

8436035242313  

 

Περιγραθή: 

Όπωρ θαίνεηαι πιο κάηω: 

 

 

 

 

Ιζπανία Το πποϊόν έσει αποζςπθεί λόγω 
ηος όηι πεπιέσει ζηη ζύνθεζη ηος 
ηο μείγμα οςζιών 
Methylchloroisothiazolinone   
/Methylisothiazolinone 
(MCI/MI) ηο οποίο απαγοπεύεηαι 
να πεπιέσεηαι ζε καλλςνηικά 
πποϊόνηα πος δε ξεπλένονηαι μεηά 
ηη σπήζη. 

Το πποϊόν δεν είναι ζύμθωνο με 
ηο Νέο Εςπωπαϊκό Κανονιζμό για 
ηα Καλλςνηικά (EC) No 1223/2009. 
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Γαλλία Skin lightening product 

Bio Claire 

Lightening body cream without 
hydroquinone 

 

Τύπος/Αρ. Μονηέλοσ: 

D244305, Natural Bio-Végétal Activator 

 

Αρ. Παρηίδας / Barcode: 

6181100231199  

 

Περιγραθή: 

Όπωρ θαίνεηαι πιο κάηω: 

 

 

Κσανή 
Ακηή 

Το πποϊόν έσει αποζςπθεί λόγω 
ηος όηι πεπιέσει ηην οςζία 
clobetasol propionate. 

 

Το πποϊόν δεν είναι ζύμθωνο με 
ηο Νέο Εςπωπαϊκό Κανονιζμό για 
ηα Καλλςνηικά (EC) No 
1223/2009. 
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Γερμανία Bath product 

Frucht 

Duft Schaum Bad 

 

 

Τύπος/Αρ. Μονηέλοσ: 

 Exoticfrucht hautfreundlich 

 

 

Αρ. Παρηίδας / Barcode: 

4010937100045  

08/11/2020 

 

Περιγραθή: 

Όπωρ θαίνεηαι πιο κάηω 

 

 

Πολωνία Το πποϊόν έσει αποζςπθεί λόγω 
μικποβιακήρ επιμόλςνζηρ. 

 

Το πποϊόν δεν είναι ζύμθωνο με 
ηο Νέο Εςπωπαϊκό Κανονιζμό για 
ηα Καλλςνηικά (EC) No 
1223/2009. 
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Γαλλία Make-up marker 

Senjo color 

Face and Body liner 

 

Τύπος/Αρ. Μονηέλοσ: 

4.5 ml model  

 

Αρ. Παρηίδας / Barcode: 

4260253863913  

 

Περιγραθή: 

Όπωρ θαίνεηαι πιο κάηω 

 

 

Γερμανία Το πποϊόν έσει αποζςπθεί λόγω 
ηος όηι πεπιέσει ζηη ζύνθεζη ηος 
ηο μείγμα οςζιών 
Methylchloroisothiazolinone   
/Methylisothiazolinone 
(MCI/MI) ηο οποίο απαγοπεύεηαι 
να πεπιέσεηαι ζε καλλςνηικά 
πποϊόνηα πος δε ξεπλένονηαι μεηά 
ηη σπήζη. 

Το πποϊόν δεν είναι ζύμθωνο με 
ηο Νέο Εςπωπαϊκό Κανονιζμό για 
ηα Καλλςνηικά (EC) No 1223/2009. 

 

Γαλλία Face scrub 

Natus 

Facial mud exfoliator 

 

Τύπος/Αρ. Μονηέλοσ: 

100 ml pot 

 

Αρ. Παρηίδας / Barcode: 

The affected units were marketed between  

2017 and 2018  

 

Περιγραθή: 

Όπωρ θαίνεηαι πιο κάηω 

 
 

Μαρόκο Το πποϊόν έσει αποζςπθεί λόγω 
ηος όηι πεπιέσει βαρέα μέηαλλα.  

 

Το πποϊόν δεν είναι ζύμθωνο με 
ηο Νέο Εςπωπαϊκό Κανονιζμό για 
ηα Καλλςνηικά (EC) No 
1223/2009. 

 

 
 
 


