
1. Ρολόι με κωδικό 68793115/127.  Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Δανίας 

και περιέχει σε ορισμένα εξαρτήματα του (μπάρες ένωσης μπρασελέ με ρολόι) 

υψηλές συγκεντρώσεις Μολύβδου. Ο Μόλυβδος είναι ουσία επιβλαβής για την 

ανθρώπινη υγεία, συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να προκαλέσει 

νευροτοξικότητα και να επηρεάσει τα θηλάζοντα ή αγέννητα παιδιά. 

   

 

 

2. Ρολόι με την επωνυμία «Kids' watch Call Me» και με κωδικό 5900495681904.  Το 

προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Δανίας και περιέχει σε ορισμένα εξαρτήματα 

του (μπάρες ένωσης μπρασελέ με ρολόι) υψηλές συγκεντρώσεις Μολύβδου. Ο 

Μόλυβδος είναι ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, συσσωρεύεται στο 

σώμα, μπορεί να προκαλέσει νευροτοξικότητα και να επηρεάσει τα θηλάζοντα ή 

αγέννητα παιδιά. 

 

 

 

3. Ρολόι με την επωνυμία «Minions; Illuminations entertainment» και με κωδικό 

50133484932.  Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Δανίας και περιέχει σε 

ορισμένα εξαρτήματα του (μπάρες ένωσης μπρασελέ με ρολόι) υψηλές 

συγκεντρώσεις Μολύβδου. Ο Μόλυβδος είναι ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη 

υγεία, συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να προκαλέσει νευροτοξικότητα και να 

επηρεάσει τα θηλάζοντα ή αγέννητα παιδιά. 



 

 

 

4. Παιδικό στρώμα με την επωνυμία «Milliard-Mattress-Comfort-System» και κωδικό 

840985110635. Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και περιέχει την 

τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Διμεθυλομεθαναμίδιο.  

 

5. Μενταγιόν με την επωνυμία «NAMASTE JWLRY». Το προϊόν εντοπίστηκε στην 

αγορά της Σουηδίας και περιέχει υψηλή συγκέντρωση Καδμίου. Το Κάδμιο είναι 

χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα, 

μπορεί να βλάψει τα νεφρά και τα οστά και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.  

 

 

 

6. Μενταγιόν με την επωνυμία «Lo-ika». Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της 

Σουηδίας και περιέχει υψηλή συγκέντρωση Καδμίου. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία 

επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να 

βλάψει τα νεφρά και τα οστά και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.  

 



 

 

7. Σκουλαρίκια με την επωνυμία «Smykkesæt til børn». Το προϊόν εντοπίστηκε στην 

αγορά της Δανίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε Νικέλιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 

μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Το Νικέλιο είναι ισχυρός 

ευαισθητοποιητής και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 

 

8. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Damsel STORE» και κωδικό 615435925493.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. 

 

 

9. Σετ παιχνιδιού (άλογο) επωνυμίας «My Little Pony Figures - 12 st» και κωδικό 

615435925493. Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και περιέχει την 

τοξική για την αναπαραγωγή ουσία φθαλικού (δι-ισοεννεϋλ) εστέρα (DINP) σε 

ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. 

 



   

 

10. Ακουστικά ονομασίας «ΕΤΤΕ» και κωδικό S55. Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά 

της Σουηδίας και περιέχει στο πλαστικό υλικό του, την τοξική για την αναπαραγωγή 

ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP), σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 

μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Επίσης στις συγκολλήσεις του 

περιέχει μόλυβδο. Ο Μόλυβδος είναι ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία και 

το περιβάλλον 

 

 

 

 


