
1. Τσιμεντοκονίαμα  με την επωνυμία «BAUER» και κωδικό 5204962020112.  Το 

προϊόν παρασκευάστηκε και  εντοπίστηκε στην αγορά της Ελλάδας και περιέχει 

υψηλή συγκέντρωση Χρωμίου (VI). Το χρώμιο (VI) είναι ουσία ευαισθητοποιητική 

και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 

 

   
 

2. Απολυμαντικό χεριών επωνυμίας «Pilot» και κωδικό 4752215002831.  Το προϊόν 

εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και περιέχει Μεθανόλη σε ποσοστό 

μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Η Μεθανόλη 

είναι εξαιρετικά τοξική ουσία, επικίνδυνη για το κεντρικό νευρικό σύστημα και για 

τα μάτια και σε περίπτωση κατάποσης μπορεί να οδηγήσει τύφλωση και θάνατο. 

 

 
 

3. Σετ παιχνιδιού μπάνιου (παπάκια) επωνυμίας «Yellow Duck» και 8576778036333. 

Το προϊόν είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνίας και 

περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα 

(DEHP)  και φθαλικο διβουτυλίου (DBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο 

επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 

 



 
 
4. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Fish Doll» και κωδικό W158A.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. 

 

 
 
5. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Beauty Endless Hair Kingdom» και κωδικό 

2001Β.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. 

 

 
 

6. Γυναικείος στηθόδεσμος με την επωνυμία «ZADO» και κωδικό Nr. 

020.20009111231.  Το προϊόν είναι Τουρκικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην 

αγορά της Γερμανίας και περιέχει υψηλή συγκέντρωση Χρωμίου (VI). Το χρώμιο 

(VI) είναι ουσία ευαισθητοποιητική και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές 

αντιδράσεις. 

 



 
 

7. Σετ παιχνιδιού (κούκλα) επωνυμίας «Baby doll play» και B1063663. Το προϊόν 

είναι Κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Κροατίας και το 

περίβλημα του περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-

αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP), Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) και φθαλικό δι-

ισοεννεϋλεστέρα (DINP)  σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο 

από τη νομοθεσία όριο. 

 

 
 

8. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Angels Beauty» και κωδικό N0.A1820.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. 

  

 
 

9. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Kaibibi Fashion Model» και κωδικό N0: BLD008.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. 



 
 

10.  Ανδρικό πορτοφόλι με την επωνυμία «Carisma» . Το προϊόν εντοπίστηκε στην 

αγορά της Δανίας και περιέχει υψηλή συγκέντρωση Χρωμίου (VI). Το χρώμιο (VI) 

είναι ουσία ευαισθητοποιητική και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 

 

 
 

11.  Ανδρική μπλούζα με την επωνυμία «Drape Camel». Το προϊόν εντοπίστηκε στην 

αγορά της Δανίας και περιέχει υψηλή συγκέντρωση Χρωμίου (VI). Το χρώμιο (VI) 

είναι ουσία ευαισθητοποιητική και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 

 

 
 


