
 

 

Χώρα που 
γνωστοποιεί 

την 
απόσυρση 

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται Χώρα 
προέλευσης 

Λόγος απόσυρσης 

Ιταλία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: «Rodis White Secret» 

Barcode: 6028050090233 
Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 
 

 
 

 

Τόγκο Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του 
ότι σύμφωνα με τη 

σήμανσή του περιέχει 
την ουσία 

Υδροκινόνη 
(hydroquinone), 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: «Margarita Veido kremas su 
kolagenu ir augaliniu aliejumi brandžiai 

odai » 
 

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 50 ml, best used 
until: 09 2023A15 

Barcode: 4770001336540 
Batch number: 09 2023A15 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

 
 

 
 

 

Λιθουανία Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του 
ότι σύμφωνα με τη 

σήμανσή του 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 

Αυστρία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: «Shivanya Shivanya Beauty 

Cream» 
Barcode: 6000980911049 

Batch number: Exp.Date: Mar 2024 
Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

Πακιστάν Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του 
ότι σύμφωνα με τη 

σήμανσή του περιέχει 
την ουσία 

υδράργυρο (τιμή έως 
13,5 g/kg). 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: «Margarita Drėkinamasis 

veido kremas su natūraliomis išrūgomis 
visiems odos tipams su proteinais» 

Τύπος/Αριθμός Μοντέλου: 50 ml, best 
used until: 09 2023 

Barcode: 4770001336533 
Batch number: 09 2023A08 

Περιγραφή:Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

 
 

 
 

Λιθουανία Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του 
ότι σύμφωνα με τη 

σήμανσή του 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 
προέλευση

ς 

Λόγος απόσυρσης 

Λιθουανία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: «Μargarita Maitinamasis 

veido kremas su bičių vašku ir augaliniu 
aliejumi visiems odos tipams» 

Τύπος/ Αριθμός Μοντέλου: 50 ml, best 
used until: 10 2023A12 

Barcode: 4770001336526 
Batch number: 10 2023 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

 
 
 

 
 

 
 

Λιθουανία Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του 
ότι σύμφωνα με τη 

σήμανσή του 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 

Ιταλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: «Nouvelle Parfumerie 

Gandour Carotone» 
Barcode: 

6 182000 1004 55 
6 182000 100462 
6 182000 104309 
6 182000 109939 
6 82000 100493 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

   

 

Ακτή 
Ελεφαντοστού 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του 
ότι σύμφωνα με τη 

σήμανσή του περιέχει 
την ουσία 

Υδροκινόνη 
(hydroquinone), 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 
προέλευση

ς 

Λόγος απόσυρσης 

Σουηδία  Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: «Jabushe ORIGINAL cream» 

Batch number: 
2140 2 

2140 21 
2140 22 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

 

Σουηδία Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί γιατί μπορεί 
να είναι μικροβιολογικά 

επιμολυσμένο με το 
βακτήριο 

Pseudomonas 
aeruginosa και μπορεί 

να 
ενέχει κίνδυνο 

μόλυνσης για τους 
χρήστες. 

 
Το προϊόν δεν είναι 

σύμφωνo με τις 
πρόνοιες του 
Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού για τα 
Καλλυντικά (EC) 

1223/2009. 
 
 

 
 


