
 
1. Διακοσμητικά μαλλιών επωνυμίας «Accessories» και με κωδικό 51290. Το προϊόν 

είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Αυστρίας και η λαβή 
περιέχει πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες οι οποίοι ταξινομούνται 
είτε ως καρκινογόνοι είτε ως μεταλλαξιογόνοι και τοξικοί για την αναπαραγωγή, σε 
ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 
 

 
 
 

2.   Απορρυπαντικά επωνυμίας «King Pine» με κωδικό 121041R. Το προϊόν είναι 
γερμανικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά του Λουξεμβούργου και είναι 
επικίνδυνο καθώς δεν έχει την προβλεπόμενη επισήμανση στην συσκευασία με τα 
εικονογράμματα κινδύνου, καθώς και τις δηλώσεις επικινδυνότητας και 
προφύλαξης. 

 
 
 
 

3. Βραχιόλι με την επωνυμία «Be your own kind of beautiful» με κωδικό 322054. 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. 
 

 
 

4.  Πλαστική κούκλα ονομασίας «Principessa Butterfly» και με κωδικό 5382. Το 
προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ιταλίας 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. 
 

  
 

5. Πλαστική κούκλα ονομασίας «La Mia Boutique» με κωδικό 5384. Το προϊόν είναι 
κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ιταλίας 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. Σετ παιχνιδιού (τόξο) ονομασίας «EASY TOYS» και με κωδικό 89000. Το προϊόν 
είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ιταλίας και περιέχει τις 
τοξική για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) 
και φθαλικό διισοβουτύλο εστέρα (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο 
επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 
 

 
 

7. Πλαστική κούκλα ονομασίας «Lovely Baby» με κωδικό N0.697JDH114876. Το 
προϊόν είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Κροατίας 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. 

 

 
 

8. Πλαστική κούκλα ονομασίας «Lemey Fashion Style». 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. 

 

 
 
 



9. Πλαστική κούκλα ονομασίας «EnchanTimals» με κωδικό 1228. Το προϊόν, το 
οποίο αποτελεί προϊόν αντιγραφής, είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην 
αγορά της Τσεχίας 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. 

 

   
 
 


