
Χώρα που 
γνωστοποιεί 

την 
απόσυρση 

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται Χώρα 
προέλευσης 

Λόγος απόσυρσης 

Λιθουανία  Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: «MEZO hair complex» 

Barcode: 4810151023652 
Batch number: 003 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

Άγνωστη 
 

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: «Ultra hand care» 

Barcode: 4810151027582 
Batch number: 0223001 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 
 

 

Άγνωστη 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. 

 
 
 
 
 



Χώρα που 
γνωστοποιεί 

την 
απόσυρση 

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται Χώρα 
προέλευσης 

Λόγος απόσυρσης 

Λιθουανία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«Mumijo shilajit hand and elbows 
revitalizing cream» 

Barcode: 4813406006622 
Batch number: 0523 006 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

Άγνωστη 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: «Hyaluron + Raspberry 
extract leave-on sleeping mask» 

Barcode: 8719874195867 
Batch number: C1680101 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

Κίνα 
 

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. 

 
 



Χώρα που 
γνωστοποιεί 

την 
απόσυρση 

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται Χώρα 
προέλευσης 

Λόγος απόσυρσης 

Λιθουανία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: «Skinlite Hyaluronic acid x 3 

Face mask» 
Barcode: 8809541194634 

Batch number: MFG.04.12.2020 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

 

Δημοκρατίας 
της Κορέας 

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. 

Γερμανία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: «Burgundy Henna» 

Barcode: 8901371090114 
Batch number: 019 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

Ινδία Σύμφωνα με τον 
κατάλογο των 
συστατικών, το 
προϊόν περιέχει την 
ουσία Barium 
peroxide, η οποία 
απαγορεύεται να 
περιέχεται σε 
καλλυντικά προϊόντα. 
Επιπλέον, το προϊόν 
περιέχει τις ουσίες p-
aminophenol και p-
phenylenediamine 
(PPD) οι οποίες 
μπορεί να 
προκαλέσουν 
αλλεργική 
δερματίτιδα. 
 
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 
προέλευση

ς 

Λόγος απόσυρσης 

Τσεχία  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: «Latte di Mandorla, Crema 

Vellutante» 
Τύπος/ Αριθμός Μοντέλου 

                 190607 
Barcode: 8016543020032 
Batch number: 00180600 

06/2022 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

 

Ισπανία 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του 
ότι περιέχει στη 
σύνθεσή του μείγμα 
των συντηρητικών 
methylchloroisothiaz
olinone και 
methylisothiazolinon
e, το οποίο 
απαγορεύεται να 
περιέχεται σε 
καλλυντικά προϊόντα 
που δεν ξεπλένονται 
μετά τη χρήση ( leave-
on).  

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

 


