
1. Κόλλα επωνυμίας «Technicqll.pl» και κωδικό E-362. Το προϊόν εντοπίστηκε στην 

αγορά της Λιθουανίας και περιέχει την επικίνδυνη ουσία Τολουόλιο σε ποσοστό 

μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% 

κατά βάρος. 

 

 

 

2. Περιδέραιο με την επωνυμία «JINX (counterfeit)» και κωδικό 840285193338. Το 

προϊόν είναι Πολωνικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας 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.  

 

 

 

 

3. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Le Royal» και κωδικό N. R20518-2. Το προϊόν είναι 

Κινέζικης 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. 

 

 



 

4. Κόσμημα αστράγαλου με την επωνυμία «Yakiki» και κωδικό X00112GX2X. Το 

προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας 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.  

 

 

 

 

5. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Lovely» και κωδικό N. LY-2603. Το προϊόν είναι 

Κινέζικης 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. 

 

 

 

 

6. Παιδικό πάρκο επωνυμίας «Colibrì» και κωδικό 703-1. Το προϊόν είναι Κινέζικης 

κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ιταλίας  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. 



 

 

 

7. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «Guangda» και κωδικό ΝO 700. Το προϊόν είναι 

Κινέζικης 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. 

 

 

8. Κασετίνα επωνυμίας «penaali kiiltävä» και κωδικό CO1720033. Το προϊόν είναι 

Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Φιλανδίας 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 επωνυμίας «Fashion baby Angel» και κωδικό No.1357. Το προϊόν 

είναι Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Λιθουανίας και περιέχει τις 

τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και 

Φθαλικό διοκτυλεστέρα (DNOP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο 

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

 

  

 

 


