
 
1. Εύθακπηνο ζωιήλαο θήπνπ κε ηελ επωλπκία «Nyby Sweden» θαη κε θωδηθό 

5-10-001. Τν πξνϊόλ είλαη πνιωληθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ αγνξά 
ηεο Σνπεδίαο θαη ζε απηό αληρλεύζεθε Μόιπβδνο (νπζία ε νπνία είλαη ηνμηθή 
θαη επηθίλδπλε γηα ην πεξηβάιινλ) ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν από ην κέγηζην 
επηηξεπόκελν από ηε λνκνζεζία όξην. 
 

 
 
2. Πιαζηηθή θνύθια νλνκαζίαο «Shine Fashion Girl» θαη κε θωδηθό N0.ZR-563. 

Τν πξνϊόλ είλαη θηλεδηθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ αγνξά ηεο Πνιωλίαο 
πεξηέρεη ηηο ηνμηθέο γηα ηελ αλαπαξαγωγή νπζίεο Φζαιηθό δηο (2-αηζπιεμπι) 
εζηέξα (DEHP) θαη Φζαιηθό δηβνπηύιεζηεξα (DBP) ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν 
από ην κέγηζην επηηξεπόκελν από ηε λνκνζεζία όξην πνπ είλαη 0,1% θαηά 
βάξνο. 
 

 
 

3. Πιαζηηθή θνύθια νλνκαζίαο «HENGFA» κε θωδηθό N0.798. Τν πξνϊόλ είλαη 
θηλεδηθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ αγνξά ηεο Οπγγαξίαο θαη πεξηέρεη ηελ 
ηνμηθή γηα ηελ αλαπαξαγωγή νπζία Φζαιηθό δηο (2-αηζπιεμπι) εζηέξα (DEHP) 
ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν από ην κέγηζην επηηξεπόκελν από ηε λνκνζεζία όξην 
πνπ είλαη 0,1% θαηά βάξνο. 

   
 

4. Πιαζηηθή θνύθια νλνκαζίαο «Amiable girls» θαη κε θωδηθό N0.G232. Τν 
πξνϊόλ είλαη θηλεδηθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ αγνξά ηεο Οπγγαξίαο 
πεξηέρεη ηηο ηνμηθέο γηα ηελ αλαπαξαγωγή νπζίεο Φζαιηθό δηο (2-αηζπιεμπι) 
εζηέξα (DEHP) θαη Φζαιηθό δηβνπηύιεζηεξα (DBP) ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν 
από ην κέγηζην επηηξεπόκελν από ηε λνκνζεζία όξην πνπ είλαη 0,1% θαηά 
βάξνο. 

 



 
 

5. Πιαζηηθή θνύθια νλνκαζίαο «Cute Beaut» κε θωδηθό N0.7123. Τν πξνϊόλ 
είλαη θηλεδηθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ αγνξά ηεο Οπγγαξίαο θαη 
πεξηέρεη ηελ ηνμηθή γηα ηελ αλαπαξαγωγή νπζία Φζαιηθό δηο (2-αηζπιεμπι) 
εζηέξα (DEHP) ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν από ην κέγηζην επηηξεπόκελν από ηε 
λνκνζεζία όξην πνπ είλαη 0,1% θαηά βάξνο. 

 

 
 

6. Πιαζηηθή θνύθια νλνκαζίαο «669TOYS» κε δηάθνξνπο θωδηθνύο. Τν πξνϊόλ 
είλαη θηλεδηθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ αγνξά ηεο Τζερίαο θαη πεξηέρεη 
ηελ ηνμηθή γηα ηελ αλαπαξαγωγή νπζία Φζαιηθό δηο (2-αηζπιεμπι) εζηέξα 
(DEHP) ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν από ην κέγηζην επηηξεπόκελν από ηε 
λνκνζεζία όξην πνπ είλαη 0,1% θαηά βάξνο. 

 

 
 

7. Πιαζηηθή θνύθια νλνκαζίαο «Fairytale Patrol» κε θωδηθό ΝΟ.XL009. Τν 
πξνϊόλ είλαη θηλεδηθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ αγνξά ηεο Τζερίαο θαη 
πεξηέρεη ηελ ηνμηθή γηα ηελ αλαπαξαγωγή νπζία Φζαιηθό δηο (2-αηζπιεμπι) 
εζηέξα (DEHP) ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν από ην κέγηζην επηηξεπόκελν από ηε 
λνκνζεζία όξην πνπ είλαη 0,1% θαηά βάξνο. 

 



 
 

8. Πιαζηηθή θνύθια νλνκαζίαο «L.O.L. SUPRISE!» κε θωδηθό ΝΟ.1833. Τν 
πξνϊόλ (ην νπνίν είλαη πηζαλόλ πξνϊόλ αληηγξαθήο) είλαη θηλεδηθήο 
θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ αγνξά ηεο Τζερίαο θαη πεξηέρεη ηελ ηνμηθή γηα 
ηελ αλαπαξαγωγή νπζία Φζαιηθό δηο (2-αηζπιεμπι) εζηέξα (DEHP) ζε 
πνζνζηό κεγαιύηεξν από ην κέγηζην επηηξεπόκελν από ηε λνκνζεζία όξην 
πνπ είλαη 0,1% θαηά βάξνο. 
 

 
 

9. Πιαζηηθή θνύθια νλνκαζίαο «Lovely» κε θωδηθό N0.1892. Τν πξνϊόλ είλαη 
θηλεδηθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ αγνξά ηεο Οπγγαξίαο θαη πεξηέρεη ηελ 
ηνμηθή γηα ηελ αλαπαξαγωγή νπζία Φζαιηθό δηο (2-αηζπιεμπι) εζηέξα (DEHP) 
ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν από ην κέγηζην επηηξεπόκελν από ηε λνκνζεζία όξην 
πνπ είλαη 0,1% θαηά βάξνο. 

 

 
 

10. Πιαζηηθή θνύθια νλνκαζίαο «Beautiful; Fashion Girl» κε θωδηθό N0.5834. Τν 
πξνϊόλ είλαη θηλεδηθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ αγνξά ηεο Οπγγαξίαο 
θαη πεξηέρεη ηελ ηνμηθή γηα ηελ αλαπαξαγωγή νπζία Φζαιηθό δηο (2-αηζπιεμπι) 
εζηέξα (DEHP) ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν από ην κέγηζην επηηξεπόκελν από ηε 
λνκνζεζία όξην πνπ είλαη 0,1% θαηά βάξνο. 

 



 
 
 

11. Πιαζηηθή θνύθια νλνκαζίαο «Fashion» κε θωδηθό N0.8122. Τν πξνϊόλ είλαη 
θηλεδηθήο θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ αγνξά ηεο Οπγγαξίαο θαη πεξηέρεη ηελ 
ηνμηθή γηα ηελ αλαπαξαγωγή νπζία Φζαιηθό δηο (2-αηζπιεμπι) εζηέξα (DEHP) 
ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν από ην κέγηζην επηηξεπόκελν από ηε λνκνζεζία όξην 
πνπ είλαη 0,1% θαηά βάξνο. 

 

 
 

12. Πιαζηηθή θνύθια νλνκαζίαο «Beautiful princess». Τν πξνϊόλ είλαη θηλεδηθήο 
θαηαζθεπήο, εληνπίζηεθε ζηελ αγνξά ηεο Οπγγαξίαο θαη πεξηέρεη ηελ ηνμηθή 
γηα ηελ αλαπαξαγωγή νπζία Φζαιηθό δηο (2-αηζπιεμπι) εζηέξα (DEHP) ζε 
πνζνζηό κεγαιύηεξν από ην κέγηζην επηηξεπόκελν από ηε λνκνζεζία όξην 
πνπ είλαη 0,1% θαηά βάξνο. 

 

 
 


