
 

 

 

Χώρα που 
γνωστοποιεί 

την 
απόσυρση 

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται Χώρα 
προέλευσης 

προϊόντος 

Λόγος απόσυρσης 

Λιθουανία Skin cleansing product 

 

Muravjinyj spirt 

 

Τύπος / Αρ. Μοντέλου: Άγνωστος 

 

Αρ. Παρτίδας / Barcode:  

 4603380000255 

 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

 

Ρωσσία 

 

Το προϊόν έχει αποσυρθεί 
λόγω του ότι περιέχει στη 
σύνθεσή του αυξημένη 

συγκέντρωση της ουσίας 
formic acid. 

 

Το προϊόν δεν είναι 
σύμφωνο με το Νέο 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό για 

τα Καλλυντικά (EC) No 
1223/2009. 



Λιθουανία  

 Skin cleansing product 

   

Bornaja kislota 

  

Τύπος /Αρ. Μοντέλου:   

Nr. 30416 

  

Αρ. Παρτίδας / Barcode:  

Άγνωστος 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 
 

Ρωσσία 

 

Το προϊόν έχει αποσυρθεί 
λόγω του ότι περιέχει στη 
σύνθεσή του αυξημένη 

συγκέντρωση της ουσίας 
formic acid. 

 

Το προϊόν δεν είναι 
σύμφωνο με το Νέο 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό για 

τα Καλλυντικά (EC) No 
1223/2009. 

Γερμανία  

Eyelash growth product 

 abalico 

 Eyelash Serum 

  

Τύπος /Αρ. Μοντέλου:  

 #44.093 

  

Αρ. Παρτίδας / Barcode:   

4250737402257, CH 18101 MHD 09/19 

 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

Αυστρία Το προϊόν έχει αποσυρθεί 
λόγω του ότι περιέχει στη 

σύνθεσή του την ουσία  
Tafluprost ethyl amide, η 
οποία πρέπει να 

χρησιμοποιείται μόνο 
κάτω από την επίβλεψη 
οφθαλμίατρου. 

Το προϊόν δεν είναι 
σύμφωνο με το Νέο 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό για 

τα Καλλυντικά (EC) No 
1223/2009. 



                 

Νορβηγία  Skin lightening product 

 

Aneeza Cosmetics, Eleven Herbal 

 

Ubtan with sunscreen 

 

Τύπος/ Αρ. Μοντέλου: 

Άγνωστος 

 

Αρ.Παρτίδας / Barcode: 

1143723500019 

 

 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

                       

 

 

Πακιστάν Το προϊόν έχει αποσυρθεί 
λόγω του ότι περιέχει στη 

σύνθεσή του υδράργυρο, 
που απαγορεύεται να 
περιέχεται σε καλλυντικά 
προϊόντα. 

 

Το προϊόν δεν είναι 
σύμφωνο με το Νέο 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό για 
τα Καλλυντικά (EC) No 
1223/2009. 



Νορβηγία Skin lightening product 

  

Rose Cream 

  

Τύπος / Αρ.Μοντέλου:  

 Άγνωστο 

  

Αρ.Παρτίδας/Barcode:  

 041833007002, M : 03.2017 E : 03.2020 B 

: 7519 

  

 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

 

Λίβανος Το προϊόν έχει αποσυρθεί 
λόγω του ότι περιέχει στη 
σύνθεσή του υδράργυρο 

που απαγορεύεται να 
περιέχεται σε καλλυντικά 
προϊόντα. 

 

Το προϊόν δεν είναι 
σύμφωνο με το Νέο 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό για 
τα Καλλυντικά (EC) No 
1223/2009. 

 

 
 


