
 

Χώρα που 

γνωστοποιεί 

την 

απόσυρση 

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται Χώρα 

προέλευσης 

Λόγος απόσυρσης 

Ιρλανδία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 

επωνυμία: 

« Conti Wet Wipes Patient Cleansing 

Wipes» 

 

 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το προϊόν έχει 

αποσυρθεί λόγω του 

ότι μπορεί να είναι 

μικροβιολογικά 

επιμολυσμένο και 

θεωρείται ιδιαίτερα 

επικίνδυνο σε άτομα 

με εξασθενημένο 

ανοσοποιητικό 

σύστημα. 

 

Το προϊόν δεν είναι 

σύμφωνo με τις 

πρόνοιες του  

Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού για τα 

Καλλυντικά (EC)  

1223/2009 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιρλανδία Προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 

«Conti Continence Care Skin Cleansing 

Wipes» 

 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

 

 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Το προϊόν έχει 

αποσυρθεί λόγω του 

ότι μπορεί να είναι 

μικροβιολογικά 

επιμολυσμένο και 

θεωρείται ιδιαίτερα 

επικίνδυνο σε άτομα 

με εξασθενημένο 

ανοσοποιητικό 

σύστημα. 

 

Το προϊόν δεν είναι 

σύμφωνo με τις 

πρόνοιες του  

Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού για τα 



 

 

 

 

 

 

 

Καλλυντικά (EC)  

1223/2009. 

Ιρλανδία Προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 

«Conti Continence Care 3% 

Dimethicone Barrier Cloth» 

 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

 

 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Το προϊόν έχει 

αποσυρθεί λόγω του 

ότι μπορεί να είναι 

μικροβιολογικά 

επιμολυσμένο και 

θεωρείται ιδιαίτερα 

επικίνδυνο σε άτομα 

με εξασθενημένο 

ανοσοποιητικό 

σύστημα. 

 

Το προϊόν δεν είναι 

σύμφωνo με τις 

πρόνοιες του  

Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού για τα 

Καλλυντικά (EC)  

1223/2009. 



 

 

 

 

Ιρλανδία Προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 

«Conti Flushable Cleansing Wet Wipes» 

 

 

 

 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Το προϊόν έχει 

αποσυρθεί λόγω του 

ότι μπορεί να είναι 

μικροβιολογικά 

επιμολυσμένο και 

θεωρείται ιδιαίτερα 

επικίνδυνο σε άτομα 

με εξασθενημένο 

ανοσοποιητικό 

σύστημα. 

 

Το προϊόν δεν είναι 

σύμφωνo με τις 

πρόνοιες του  

Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού για τα 

Καλλυντικά (EC)  

1223/2009. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ιρλανδία Προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 

« Oasis Bedbath Maceratable Perfumed 

& Oasis Bedbath Maceratable 

Unperfumed» 

 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Το προϊόν έχει 

αποσυρθεί λόγω του 

ότι μπορεί να είναι 

μικροβιολογικά 

επιμολυσμένο και 

θεωρείται ιδιαίτερα 

επικίνδυνο σε άτομα 

με εξασθενημένο 

ανοσοποιητικό 

σύστημα. 

Το προϊόν δεν είναι 

σύμφωνo με τις 

πρόνοιες του  

Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού για τα 

Καλλυντικά (EC)  

1223/2009. 



Ιρλανδία Προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 

«Oasis Washmitts Gloves&  

Oasis Washmitts Unperfumed Gloves» 

 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Το προϊόν έχει 

αποσυρθεί λόγω του 

ότι μπορεί να είναι 

μικροβιολογικά 

επιμολυσμένο και 

θεωρείται ιδιαίτερα 

επικίνδυνο σε άτομα 

με εξασθενημένο 

ανοσοποιητικό 

σύστημα. 

 

Το προϊόν δεν είναι 

σύμφωνo με τις 

πρόνοιες του  

Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού για τα 

Καλλυντικά (EC)  

1223/2009. 

 

Ρουμανία 

 

Προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 

«LULUBeauty Nails» 

 

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 

643,12 pieces 

 

Barcode: 

 

Κίνα 

Τo προϊόν έχει 

αποσυρθεί λόγω του 

ότι η γόμα που 

συμπεριλαμβάνεται 

στη συσκευασία 

περιέχει την 

απαγορευμένη ουσία 



8955155816438 

 

 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

 

 

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: 

« LULUBeauty Nails » 

 

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 

504, 12 pieces  

 

Barcode: 

8955155815042  

 

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: 

« LULUBeauty Nails » 

 

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 

611, 12 pieces  

 

Barcode: 

8955155816117 

 

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: 

« LULUBeauty Nails » 

 

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 

Petit Cubic, 634, 12 pieces  

 

Barcode: 

8955155816349 

 

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: 

«Y.U.E Nail Art Beads Set» 

 

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 

HL-2956  

 

Barcode: 

8809271033074  

 

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: 

« Nail Art New Fashion Holograw » 

 

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 

302, 12 pieces 

 

 

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: 

« EM Nails» 

 

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 

JP2055, 12 pieces 

 

Barcode: 

6951829820550  

 

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. 

 

 


