
 

 

 

Χώρα που 
γνωστοποιεί 

την 
απόσυρση 

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται Χώρα 
προέλευσης 
προϊόντος 

Λόγος απόσυρσης 

Νορβηγία Skin lightening product 

 

Golden Pearl  

 

 Beauty cream 

 

Τύπος / Αρ. Μοντέλου: Άγνωστο 

 

Αρ. Παρτίδας / Barcode: 

9240548109914 

 

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 

 

Carotone 

  

 Black Spot Corrector 

 

Τύπος /Αρ. Μοντέλου:   

Maxi effect Concentrated Formula DSP 10 
Concentré en Beta-Carotène   

 

Αρ. Παρτίδας / Barcode:  

6182000104309 

 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 
 

 

Ακτή 
Ελεφαντοστού 

 

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 

 

Fair & White 

 

Ultra moisturising body cream 

 

Τύπος /Αρ. Μοντέλου: 

Άγνωστος 

Αρ. Παρτίδας / Barcode: 

877917005486 

 

 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

 

Γαλλία 

 

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 

Fair & White  

 Creme Power C - Exclusive Whitenizer 

 

Τύπος/ Αρ. Μοντέλου: 

Vitamin C Cream 

 

Αρ.Παρτίδας / Barcode: 

8 77917 00535 6  

 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

 

 

Γαλλία 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 

 

Nature Secrete 

 

Lightening Serum Anti-Ageing 

 

Τύπος / Αρ.Μοντέλου: 

A l'huille d'argan 

 

Αρ.Παρτίδας/Barcode: 

6186000128518 

 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

Γαλλία 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 

  

 Daggett & Ramsdell 

  

 Knee & elbow lightening cream 

 

Τύπος / Αρ.Μοντέλου:  

  Extra Strength Formula 

  

Αρ.Παρτίδας/Barcode:  

 021959205124 

 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

 

Ηνωμένες 
Πολιτείες 

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 

  

Perfect White 

  

 Lightening beauty cream 

 

Τύπος / Αρ.Μοντέλου:  

Άγνωστος 

  

Αρ.Παρτίδας/Barcode:  

181100530391 

 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

Ακτή 
Ελεφαντοστού 

 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του 
ότι περιέχει στη 
σύνθεσή του 
beclamethasone, το 
οποίο είναι 
συνταγογραφούμενο 
φάρμακο και 
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 

 

O'Tentika 

 

Fade out cream 

 

Τύπος / Αρ.Μοντέλου: 

Dry skin 

 

Αρ.Παρτίδας/Barcode: 

7640149080476 

 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

Ιταλία 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 
 

Fair & Lovely 
 

Advanced multi vitamin 
 

Τύπος / Αρ.Μοντέλου: 
Άγνωστο 

 
Αρ.Παρτίδας/Barcode: 

8901030649912 
 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 
 

 
 

 

Ινδία 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 
 

Fair & Lovely 
 

Brightening moisturising solution 
 

Τύπος / Αρ.Μοντέλου: 
Άγνωστο 

 
 

Αρ.Παρτίδας/Barcode: 
8901030561856 

 
 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 
 
 

     
 
 

Ινδία Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω 
του ότι περιέχει 
στη σύνθεσή του 
υδροκινόνη 
(hydroquinone) 
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 
 

Fair & White 
  

Savon gomnant exfoliating soap 
 

Τύπος / Αρ.Μοντέλου: 
Άγνωστο 

 
Αρ.Παρτίδας/Barcode: 

877917005608 
 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 
 

     
 
 

Γαλλία 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 
 

GC, Golden Care 
 

Extra whitening cream with fruit extracts 
 

Τύπος / Αρ.Μοντέλου: 
Άγνωστο 

 
Αρ.Παρτίδας/Barcode: 

6527242266284 
 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 
 
 
 

 

Άγνωστη 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 
 

Fair & White 
 

 Lait aha-2 
 
 

Τύπος / Αρ.Μοντέλου: 
Άγνωστο 

 
Αρ.Παρτίδας/Barcode: 

87791700546 
 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 
 
 
 

 

Γαλλία 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 
 

V.I.P 
 

Face beauty cream 
 
 

Τύπος / Αρ.Μοντέλου: 
Multi Vitamin UV Protector 

 
Αρ.Παρτίδας/Barcode: 

03332258193 
 

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 
 

New Face 
  

Whitening cream 
 
 

Τύπος / Αρ.Μοντέλου: 
Trade mark: 306749 

 
Αρ.Παρτίδας/Barcode: 

7111906532137 
 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 
 
 
 

 

Άγνωστη 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 
 

Fair One 
 

Natural fairness cream 
 
 

Τύπος / Αρ.Μοντέλου: 
Plus 

Αρ.Παρτίδας/Barcode: 
8342740014452 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 
 
 
 

 

Ινδία 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 
 

Seven herbal 
  

Ubtan 
 
 

Τύπος / Αρ.Μοντέλου: 
Άγνωστος 

 
Αρ.Παρτίδας/Barcode: 

8964000932032, 8964008371985 
 

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 
 

 Diana 
  

Creme C.T.R. 
 
 

Τύπος / Αρ.Μοντέλου: 
Άγνωστος 

 
Αρ.Παρτίδας/Barcode: 

5280080004005 
 

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. 

 



Νορβηγία Skin lightening product 
 

So Clair 
  

Skin whitening & ligthening soap 
 
 

Τύπος / Αρ.Μοντέλου: 
Άγνωστος 

 
Αρ.Παρτίδας/Barcode: 

8904069355884 
 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 
 
 
 
 

 
 

Άγνωστη 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. 

 
 


