
 

 

1. Δερμάτινα γάντια με την επωνυμία «HKM Sports Equipment». Το προϊόν είναι 

κατασκευασμένο στο Πακιστάν, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει 

εξασθενές χρώμιο, ουσία η οποία μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.  

 

 

 

2. Δακτυλίδι με την επωνυμία «Guess» και με κωδικό UBR28015-56. Το προϊόν είναι 

κατασκευασμένο στην Κινα, εντοπίστηκε στην αγορά της Σλοβενίας 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. 

 

 

 

3. Σκουλαρίκι χωρίς διακριτικά στοιχεία. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο στην Κινα, 

εντοπίστηκε στην αγορά της Ιταλίας 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. Περιδέραιο με κωδικό αριθμό 805175450008. Το προϊόν είναι Κινεζικής 

κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας και περιέχει κάδμιο σε ποσοστό 

μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 

 

 

 

 

5. Δακτυλίδι χωρίς διακριτικά στοιχεία. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, 

εντοπίστηκε στην αγορά της Σλοβενίας και περιέχει κάδμιο σε ποσοστό μεγαλύτερο 

από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο.  

 

 

 

6. Πλαστική κούκλα ονομασίας «Girl Beautiful». Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, 

εντοπίστηκε στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου και περιέχει την τοξική για την 

αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 

μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 

 



 

 

   

7. Αντιολισθητικό χαλί μπάνιου ονομασίας «Bene Domo» και με κωδικό 

6930130272265. Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της 

Λιθουανίας 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 «P.H. Kris - Taem» και με κωδικό  N0.049. Το προϊόν 

είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνίας, 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 «Jun Sheng Toys» και με κωδικό  N0.K970. Το προϊόν 

είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας 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. 

 

 

 

10. Πλαστική κούκλα ονομασίας «Sofi» με κωδικό 6998812008533. Το προϊόν είναι 

Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ουγγαρίας 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. 



 

 

 


