
Χώρα που 

γνωστοποιεί 

την 

απόσυρση 

Ονομασία προϊόντος που 

αποσύρεται 

Χώρα 

προέλευσης 

προϊόντος 

Λόγος απόσυρσης 

Γερμανία BSQ 

Caro bright+ Lemon 

  

Τύπος/ Αρ. Μοντέλου: Άγνωστος 

  

Αρ. Παρτίδας / Barcode:  

 L 16173; 871388700147 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

Άγνωστη Το προϊόν έχει αποσυρθεί 

λόγω του ότι περιέχει την 

ουσία kojic acid σε 

περιεκτικότητα 2.8%. 

 

Το προϊόν δεν είναι 

σύμφωνο με το Νέο 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό για 

τα Καλλυντικά (EC) No 

1223/2009. 

 



Λιθουανία Horse Health  

Concentrated gel & balm for feet 

  

Τύπος / Αρ. Μοντέλου: 

  Beauty and health of your feet 

  

Αρ. Παρτίδας / Barcode:  

 0318/ 0702/ 4607011667275 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

Ρωσία Το προϊόν έχει αποσυρθεί 

λόγω του ότι περιέχει 

σύνθεση του το μείγμα 

ουσιών 

Methylchloroisothiazolinone 

(MCI)/ 

Methylisothiazolinone(MI) 

το οποίο απαγορεύεται να 

περιέχεται σε καλλυντικά 

προϊόντα που δεν 

ξεπλένονται μετά τη χρήση. 

Το προϊόν δεν είναι 

σύμφωνο με το Νέο 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό για 

τα Καλλυντικά (EC) No 

1223/2009. 



Λιθουανία GRATIA Hand Cream 

 Krem glicerynowy 

  

Τύπος /Αρ. Μοντέλου:  

 cytrynowy 

  

Αρ. Παρτίδας / Barcode:   

169052020 / 5903724000347 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

Πολωνία Το προϊόν έχει αποσυρθεί 

λόγω του ότι περιέχει 

σύνθεση του το μείγμα 

ουσιών 

Methylchloroisothiazolinone 

(MCI)/ 

Methylisothiazolinone(MI) 

το οποίο απαγορεύεται να 

περιέχεται σε καλλυντικά 

προϊόντα που δεν 

ξεπλένονται μετά τη χρήση. 

Το προϊόν δεν είναι 

σύμφωνο με το Νέο 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό για 

τα Καλλυντικά (EC) No 

1223/2009.  



Λιθουανία Zolotoj Us Body Gel  

 

Τύπος/Αρ. Μοντέλου:  Άγνωστος 

  

Αρ. Παρτίδας / Barcode:   

Nr.1017/1225/ 4607011664427 

  

 

  

Τύπος /Αρ. Μοντέλου:  

 cytrynowy 

  

Αρ. Παρτίδας / Barcode:   

169052020 / 5903724000347 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

Ρωσσία Το προϊόν έχει αποσυρθεί 

λόγω του ότι περιέχει 

σύνθεση του το μείγμα 

ουσιών 

Methylchloroisothiazolinone 

(MCI)/ 

Methylisothiazolinone(MI) 

το οποίο απαγορεύεται να 

περιέχεται σε καλλυντικά 

προϊόντα που δεν 

ξεπλένονται μετά τη χρήση. 

Το προϊόν δεν είναι 

σύμφωνο με το Νέο 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό για 

τα Καλλυντικά (EC) No 

1223/2009. 



Λιθουανία GRATIA Hand Cream 

 Krem glicerynowy 

  

Τύπος /Αρ. Μοντέλου:  

 rumiankowy 

Αρ. Παρτίδας / Barcode:   

2045042021 / 5903724000583 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

 

Πολωνία Το προϊόν έχει αποσυρθεί 

λόγω του ότι περιέχει 

σύνθεση του το μείγμα 

ουσιών 

Methylchloroisothiazolinone 

(MCI)/ 

Methylisothiazolinone(MI) 

το οποίο απαγορεύεται να 

περιέχεται σε καλλυντικά 

προϊόντα που δεν 

ξεπλένονται μετά τη χρήση. 

Το προϊόν δεν είναι 

σύμφωνο με το Νέο 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό για 

τα Καλλυντικά (EC) No 

1223/2009. 



Λιθουανία GRATIA Hand Cream 

 Krem glicerynowy 

  

Τύπος /Αρ. Μοντέλου:  

 rumiankowy 

Αρ. Παρτίδας / Barcode:   

155072021 / 5903724000354 

  

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

 

Πολωνία Το προϊόν έχει αποσυρθεί 

λόγω του ότι περιέχει 

σύνθεση του το μείγμα 

ουσιών 

Methylchloroisothiazolinone 

(MCI)/ 

Methylisothiazolinone(MI) 

το οποίο απαγορεύεται να 

περιέχεται σε καλλυντικά 

προϊόντα που δεν 

ξεπλένονται μετά τη χρήση. 

Το προϊόν δεν είναι 

σύμφωνο με το Νέο 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό για 

τα Καλλυντικά (EC) No 

1223/2009. 

 


