
1. Δερμάτινα γάντια με την επωνυμία «Ashwood Est. 1986» και κωδικό 071858. 

Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει υψηλή 

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

μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 

 

 
 
 

 
2. Κολιέ επωνυμίας «Babylonia Bola» με κωδικό VF-118. Το προϊόν είναι 

κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Νορβηγίας και περιέχει 

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. Σκουλαρίκια με την επωνυμία «BigLion» και κωδικό X0012573KH. Είναι 

κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει 

υψηλή συγκέντρωση καδμίου, η οποία είναι χημική ουσία επιβλαβής για την 

ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να βλάψει τα νεφρά, 

τα οστά και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.  

 

   
 

 



4. Σκουλαρίκια με την επωνυμία «Necklace» και κωδικό 7333157061604. Το 

προϊόν είναι κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Νορβηγίας 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. 

 

 
 

5. Μπρασελέ με την επωνυμία «Parfois» και κωδικό 

170797_DGU/92STEGOD085. Το προϊόν είναι κινέζικης κατασκευής, 

εντοπίστηκε στην αγορά της Ισπανίας 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. Μπάλες εκγύμνασης επωνυμίας «Schildkröt» και κωδικούς 960056-1920 και 

960131-2218. Το προϊόν είναι κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά 

του Λουξεμβούργου και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία 

φθαλικό ισοβούτυλο εστέρα (DIBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο 

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

 

 



  
 
7. Πλαστικές μπάλες επωνυμίας «Midex» και κωδικό D33351.Το προϊόν 

εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνίας  και περιέχει την τοξική για την 

αναπαραγωγή ουσία φθαλικό ισοβούτυλο εστέρα (DIBP) σε ποσοστό 

μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 

0,1% κατά βάρος. 

 

 
 


