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Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«Whoops! Dynamic Orange for 
Men Perfume Spray - Crea » 

 

Batch number: CRA1772006 

Barcode: 8699104130434 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο 
κάτω: 

        
 

Τουρκία 
Το προϊόν έχει αποσυρθεί 
λόγω του ότι περιέχει την 
ουσία  butylphenyl 
methylpropional, η οποία 
απαγορεύεται να περιέχεται 
σε καλλυντικά προϊόντα. 

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

Λιθουανία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«Rosetta Sun Dance for Woman 
Perfume Spray - Crea» 

 

Batch number: CRA1773018 

Barcode: 8699104130342 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο 
κάτω: 

Τουρκία 

 
Το προϊόν έχει αποσυρθεί 
λόγω του ότι περιέχει την 
ουσία  butylphenyl 
methylpropional, η οποία 
απαγορεύεται να περιέχεται 
σε καλλυντικά προϊόντα. 

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



 

 

        
 

Λιθουανία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«Coconut Hair 
Ekstrauvlazhniajushij sprei dlia 
volos - Dr. Santē Elfa Pharm» 

 

Batch number: 14834 

Barcode: 4823015938238 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο 
κάτω: 

 

Ουκρανία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το προϊόν έχει αποσυρθεί 
λόγω του ότι περιέχει την 
ουσία  butylphenyl 
methylpropional, η οποία 
απαγορεύεται να περιέχεται 
σε καλλυντικά προϊόντα. 

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



Λιθουανία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«Solncezaščitnaja emulsija dlia 
zagara vodostoikaja Sun Energy  

Waterproof sunscreen emulsion, 
SPF30 - Elfa - Pharm» 

 

Batch number: 09118 

Barcode: 4823015936913 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο 
κάτω: 

        
 

Ουκρανία 
Το προϊόν έχει αποσυρθεί 
λόγω του ότι περιέχει την 
ουσία  butylphenyl 
methylpropional, η οποία 
απαγορεύεται να περιέχεται 
σε καλλυντικά προϊόντα. 

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

Λιθουανία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«After Sun Balm Shea Butter Sun 
Energy - Elfa  Pharm» 

 

Batch number: 04730 

Barcode: 4823015922473 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο 
κάτω: 

Ουκρανία 
Το προϊόν έχει αποσυρθεί 
λόγω του ότι περιέχει την 
ουσία  butylphenyl 
methylpropional, η οποία 
απαγορεύεται να περιέχεται 
σε καλλυντικά προϊόντα. 

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

 

 



 
 

Λιθουανία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«Greenini Eco Cosmetics – 

 Hair Mask Power & Strength 
Henna & Green Tea » 

 

Batch number: 0621 

Barcode: 4650099501863 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο 
κάτω: 

       

 

Ρωσία 
Το προϊόν έχει αποσυρθεί 
λόγω του ότι περιέχει την 
ουσία  butylphenyl 
methylpropional, η οποία 
απαγορεύεται να περιέχεται 
σε καλλυντικά προϊόντα. 

 

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



Λιθουανία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«Greenini Eco Cosmetics – 

 Hair Mask Keratin Therapy Aloe & 
Keratin» 

 

Batch number: 1029 

Barcode: 4650099501870 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο 
κάτω: 

 

 

Ρωσία 
Το προϊόν έχει αποσυρθεί 
λόγω του ότι περιέχει την 
ουσία  butylphenyl 
methylpropional, η οποία 
απαγορεύεται να περιέχεται 
σε καλλυντικά προϊόντα. 

 

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

Ιταλία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«Miss Carina - trucchi bimba 
cofanetto arcobaleno - Toy make-

up» 

 

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 67333 

 

Batch number: 64-32-41 
(0,084CBM) 

Barcode: 8017967673330 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο 
κάτω: 

 

 

 
      

Κίνα 
Το προϊόν έχει αποσυρθεί 
λόγω του ότι περιέχει βαρέα 
μέταλλα – χρώμιο, μόλυβδο 
και νικέλιο σε συγκέντρωση 
υψηλότερη από την 
επιτρεπόμενη σε καλλυντικά 
προϊόντα. 

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



 
Γερμανία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 

επωνυμία: 

«Sophie Rosenburg Lash Growth 
serum» 

 

Batch number: 1676 

Barcode: 4 270000 777417 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο 
κάτω: 

 

Αυστρία 
Το προϊόν έχει αποσυρθεί 
λόγω του ότι περιέχει την 
ουσία  cloprostenol 
isopropyl ester, η οποία 
απαγορεύεται να περιέχεται 
σε καλλυντικά προϊόντα. 

 

Το προϊόν πωλείται και 
διαδικτυακά. 

 

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

 


