
Χώρα που 
γνωστοποιεί 

την 
απόσυρση 

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται Χώρα 
προέλευσης 

Λόγος απόσυρσης 

Σουηδία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 

 « GLOBALTIN Anti Marks Complexion 
Lightening Cream » 

 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

Κένυα 

 

 

 

 

 

Τo προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του 
ότι περιέχει την 
ουσία clobetasol 
propionate η οποία 
ανήκει στα 
κορτικοστεροειδή και 
μπορεί να περιέχεται 
μόνο σε 
συνταγογραφούμενα 
φαρμακευτικά 
προϊόντα και όχι σε 
καλλυντικά. 

Η έκθεση σε αυτή 
την ουσία μπορεί να 
προκαλέσει 
ερεθισμό του 
δέρματος και να 
οδηγήσει σε 
προβλήματα του 
ενδοκρινικού 
συστήματος. 

Το προϊόν δεν είναι 
σύμφωνo με τις 
πρόνοιες του  
Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού για τα 
Καλλυντικά (EC)  
1223/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Χώρα που 
γνωστοποιεί 

την 
απόσυρση 

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται Χώρα 
προέλευσης 

Λόγος απόσυρσης 

Γαλλία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 

 « PURE WHITE  

Gold Glowing - Correcteur de tâches - 
Sérum révélateur » 

 

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 

50 ml 

 

Αρ. Παρτίδας:  

0B00B0 & 

0BBEB0 

 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

Άγνωστη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τo προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του 
ότι περιέχει την 
ουσία clobetasol 
propionate η οποία 
ανήκει στα 
κορτικοστεροειδή και 
μπορεί να περιέχεται 
μόνο σε 
συνταγογραφούμενα 
φαρμακευτικά 
προϊόντα και όχι σε 
καλλυντικά. 

Η έκθεση σε αυτή 
την ουσία μπορεί να 
προκαλέσει 
ερεθισμό του 
δέρματος και να 
οδηγήσει σε 
προβλήματα του 
ενδοκρινικού 
συστήματος. 

Το εν λόγω προϊόν 
περιέχει επίσης την 
ουσία Hydroquinone, 
η οποία 
απαγορεύεται να 
περιέχεται σε 
καλλυντικά 
προϊόντα. Η έκθεση 
σε αυτή την ουσία 
μπορεί να 
προκαλέσει 
ερεθισμό του 
δέρματος και 
δερματίτιδα.  

Το προϊόν πωλείται 
διαδικτυακά μέσω 
AMAZON 

Το προϊόν δεν είναι 
σύμφωνo με τις 
πρόνοιες του  
Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού για τα 
Καλλυντικά (EC)  
1223/2009. 

 

 



Χώρα που 
γνωστοποιεί 

την 
απόσυρση 

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται Χώρα 
προέλευσης 

Λόγος απόσυρσης 

 
Γαλλία 

 
Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 

 « Pr. Francoise Bedon Paris  
Lait éclaircissant Soin  Hydratant 

Nourrissant CAROTTE 
Skin-lightening milk » 

 
Barcode: 

3760091560735 
 

Αρ. Παρτίδας: 
S201292 201297 

 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

                                                                                 

               
  
 

 
Άγνωστη 

 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του 
ότι περιέχει την 
ουσία Hydroquinone, 
η οποία 
απαγορεύεται να 
περιέχεται σε 
καλλυντικά 
προϊόντα. Η έκθεση 
σε αυτή την ουσία 
μπορεί να 
προκαλέσει 
ερεθισμό του 
δέρματος και 
δερματίτιδα. 

Το προϊόν πωλείται 
διαδικτυακά μέσω 
eBay. 

Το προϊόν δεν είναι 
σύμφωνο με τον 
Ευρωπαϊκό 
Κανονισμό για τα 
Καλλυντικά (EC) No 
1223/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Χώρα που 
γνωστοποιεί 

την 
απόσυρση 

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται Χώρα 
προέλευσης 

Λόγος απόσυρσης 

 
Ρουμανία 

 
Προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 

 
« IDe ᷄᷄᷄᷄͠͠ i® False nails set » 

 
Αρ. Παρτίδας: 

6426450480560 
 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 
 
 
 

              
 
 
       

 
 
 

 
Κίνα 

 

Τo προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του 
ότι η γόμα που 
συμπεριλαμβάνεται 
στη συσκευασία 
περιέχει την 
απαγορευμένη 
ουσία dibutyl 
phthalate (DBP).  

Η ουσία αυτή μπορεί 
να βλάψει την υγεία 
των παιδιών, 
προκαλώντας 
πιθανή βλάβη στο 
αναπαραγωγικό 
τους σύστημα.  

Το προϊόν δεν είναι 
σύμφωνo με τις 
πρόνοιες του  
Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού για τα 
Καλλυντικά (EC)  
1223/2009. 

 

 


