
  

  

 

 

Χώρα που 

γνωστοποιεί 

την 

απόσυρση 

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται Χώρα 

προέλευσης 

Λόγος απόσυρσης 

Βέλγιο Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 

επωνυμία: «BIOSOLIS Sun milk SPF 30» 

Barcode: 5425001841851 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

Βέλγιο Ο δείκτης προστασίας 

του αντηλιακού, 

διαφέρει από αυτόν 

που δηλώνεται στην 

σήμανση. 

Το προϊόν δεν είναι 

σύμφωνo με τις 

πρόνοιες του  

Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού για τα 

Καλλυντικά (EC)  

1223/2009. 

Βέλγιο Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 

επωνυμία: «BIOSOLIS Sun spray SPF 

30» 

Barcode: 5425001843572 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

Βέλγιο Ο δείκτης προστασίας 

του αντηλιακού, 

διαφέρει από αυτόν 

που δηλώνεται στην 

σήμανση. 

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 

Βέλγιο Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 

επωνυμία: «Biosolis Sun milk Kids SPF 

50+» 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

Βέλγιο Ο δείκτης προστασίας 

του αντηλιακού, 

διαφέρει από αυτόν 

που δηλώνεται στην 

σήμανση. 

Το προϊόν δεν είναι 

σύμφωνo με τις 

πρόνοιες του  

Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού για τα 

Καλλυντικά (EC)  

1223/2009. 

Γερμανία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 

επωνυμία: «SKIN LIGHT La Crème 

éclaircissante traitante» 

Batch number: GB0335 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

Ακτή 

Ελεφαντοστού 

Το προϊόν έχει 

αποσυρθεί λόγω του 

ότι περιέχει στη 

σύνθεσή του την  

ουσία 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 

Γερμανία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 

επωνυμία: «Neha Herbals Herbal colour 

black» 

Batch number: NHBL.65 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

Ινδία Το προϊόν έχει 

αποσυρθεί λόγω του 

ότι περιέχει την ουσία 

p-phenylenediamine 

(PPD) η οποία 

απαγορεύεται να 

περιέχεται σε 

καλλυντικά προϊόντα 

και μπορεί να 

προκαλέσει αλλεργική 

δερματίτιδα. 

Το προϊόν δεν είναι 

σύμφωνo με τις 

πρόνοιες του  

Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού για τα 

Καλλυντικά (EC)  

1223/2009. 

Γερμανία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 

επωνυμία: «Clair-Liss Gènial Lightening 

Body Lotion» 

Barcode: 6181100322514 

Batch number: L3667 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

Ακτή 

Ελεφαντοστού 

Το προϊόν έχει 

αποσυρθεί λόγω του 

ότι περιέχει στη 

σύνθεσή του την  

ουσία hydroquinone 

η οποία απαγορεύεται 

να περιέχεται σε 

καλλυντικά προϊόντα.  

Το προϊόν δεν είναι 

σύμφωνo με τις 

πρόνοιες του  

Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού για τα 

Καλλυντικά (EC)  

1223/200 



Χώρα που 

γνωστοποιεί 

την 

απόσυρση 

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται Χώρα 

προέλευσης 

Λόγος απόσυρσης 

Ιταλία 

 
 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 

επωνυμία: «Dream Cosmetics Caro 

White» 

Barcode: 

          6 18100 530094 

          6 181100 530063 

          6 181100 530070 

          6 181100 531008 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

 

Ακτή 

Ελεφαντοστού 

Το προϊόν έχει 

αποσυρθεί λόγω του 

ότι περιέχει στη 

σύνθεσή του την  ουσία 

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 

 

 


