
 

 

Χώρα που 

γνωστοποιεί 

την 

απόσυρση 

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται Χώρα 

προέλευσης 

Λόγος απόσυρσης 

Γερμανία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 

επωνυμία: «Uncut Henna Dark Brown for 

Brows» 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

Ινδία Το προϊόν έχει 

αποσυρθεί λόγω του 

ότι περιέχει 

υπερβολική 

ποσότητα της ουσίας    

p-

phenylenediamine. 

Η εν λόγω ουσία 

μπορεί να 

προκαλέσει 

αλλεργική 

δερματίτιδα.  

Το προϊόν δεν είναι 

σύμφωνo με τις 

πρόνοιες του  

Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού για τα 

Καλλυντικά (EC)  

1223/2009 

Γερμανία Προϊόν με την εμπορική επωνυμία: «dm 

réell'e EXPERT Hair dye» 

 

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 

9.1 - beige blonde 

10.1 - light ash blonde 

 

 

 

Γερμανία 
Τo προϊόν έχει 

αποσυρθεί λόγω του 

ότι κατά την ανάμιξη 

και ανακίνηση της 

βαφής των δύο 

συγκεκριμένων 

αποχρώσεων, 

μπορεί να 

συσσωρευτεί πίεση 



Batch number: 

256884 

256885 

258466 

 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

στο δοχείο λόγω της 

παραγωγής 

υπεροξειδίου. Ως 

αποτέλεσμα, μέρος 

του προϊόντος 

μπορεί να εκτοξευθεί 

όταν ανοίξει το 

μπουκάλι και να 

οδηγήσει σε 

τραυματισμούς στα 

μάτια. 

Το προϊόν πωλείται 

διαδικτυακά. 

Το προϊόν δεν είναι 

σύμφωνo με τις 

πρόνοιες του  

Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού για τα 

Καλλυντικά (EC)  

1223/2009. 

Ρουμανία Προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 

«Glitter Nails» 

 

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 305  

 

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 προκαλέσει 

βλάβη στο 

αναπαραγωγικό 

σύστημα ή σε 

έμβρυο.  

Το προϊόν δεν είναι 

σύμφωνo με τις 



πρόνοιες του  

Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού για τα 

Καλλυντικά (EC)  

1223/2009. 

Ρουμανία Προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 

«Flamingo Nail art decoration kit» 

 

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 2068, 12 pieces  

 

Barcode: 6851829820683 

 

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 προκαλέσει 

βλάβη στο 

αναπαραγωγικό 

σύστημα ή σε 

έμβρυο.  

Το προϊόν δεν είναι 

σύμφωνo με τις 

πρόνοιες του  

Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού για τα 

Καλλυντικά (EC)  

1223/2009. 

 

Ρουμανία Προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 

«Guda Beauty Nail Kit» 

 

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 

JP1703 (12 - 24 pieces) 

 

Barcode: 6851829817034 

 

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 προκαλέσει 

βλάβη στο 

αναπαραγωγικό 

σύστημα ή σε 

έμβρυο.  

Το προϊόν δεν είναι 

σύμφωνo με τις 

πρόνοιες του  

Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού για τα 

Καλλυντικά (EC)  

1223/2009. 

 


