
 

 

Χώρα που 
γνωστοποιεί 

την 
απόσυρση 

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται Χώρα 
προέλευσης 

Λόγος απόσυρσης 

Λιθουανία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«TREE HUT SHEA MOISTURIZING BODY 
LOTION Tropical Mango» 

Barcode: 
075371006692 

Batch number: 
0172 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω:  

 
 

Ηνωμένες 
Πολιτείες 
Αμερικής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του 
ότι σύμφωνα με την 
επισήμανσή 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. 
 
 

Λιθουανία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«FIGARO Shaving Foam Regular Shave 
Classic» 

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 
                 400 ml 

Barcode: 
8003510005284 
Batch number: 

I01ED030331 
I02ED010331 
I02ED020331 
I09ED100930 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω:  

 

Ιταλία 
 
 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του 
ότι σύμφωνα με την 
επισήμανσή 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. 
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Λιθουανία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«AURA ultra comfort MINERAL DAY 
MOISTURIZER DEAD SEA MINERALS FOR ALL 

SKIN TYPES» 
Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 

5207 

Barcode: 
02092256 

Batch number: 
7290100620922 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 
 

Ισραήλ Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή 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. 
 
 
 
 
 
 
 

Λιθουανία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«RICH SIBERIAN WHITE BODY BUTTER» 
Barcode: 

4744183010017 
Batch number: 

2425858 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 
 
 

Άγνωστη 
 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή 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. 
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Λιθουανία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«TREE HUT SHEA MOISTURIZING BODY 
LOTION Coconut Lime» 

Barcode: 
075371006654 

Batch number: 
0216 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

Ηνωμένες 
Πολιτείες 
Αμερικής 

 

Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του 
ότι σύμφωνα με την 
επισήμανσή 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. 
 

Λιθουανία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«L.O.L. Surprise Colonia Corporal Body Spray» 
Barcode: 

411114085210 
8411114085075 
Batch number 

0248E192 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

Ισπανία Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του 
ότι σύμφωνα με την 
επισήμανσή 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. 
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Λιθουανία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«Peau D‘OR 365 HYDRATANT» 
Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 

365 HYDRATANT 
Barcode: 

4009033600245 
Batch number: 

05/2024 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 
 

Γερμανία Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του 
ότι σύμφωνα με την 
επισήμανσή 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. 
 

Λιθουανία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«Peau D‘OR Ibiza black» 

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 
07/2024 

Barcode: 
4009033600320 
Batch number: 

02845 

 

Γερμανία Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του 
ότι σύμφωνα με την 
επισήμανσή 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. 
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Λιθουανία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«FIGARO FACE CREAM AFTER SHAVE 
ANTI WRINKLE Q10» 

Barcode: 

8004120082658 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 
 

Ιταλία Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή 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. 
 
 
 
 
 

Λιθουανία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«belkosmex FACIAL GEL PLANT ADVANCED 

ALOE VERA HIALURON» 
Batch number 

280921 

Barcode: 
4810090011826 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 
 
 

Λευκορωσία Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή 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. 
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Λιθουανία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«Soleo SUMMER NIGHT POWER BRONZER» 

Barcode: 

5907591510015 

Batch number: 

106012024 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

Άγνωστη Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
σύμφωνα με την 
επισήμανσή 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. 
 
 
 
 
 

Γερμανία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«Enchanteur Enticing Perfumed Talc» 

Barcode: 
8681682476394 
Batch number: 

LOT 1001, EXP: 01/03/2024 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

 
 

Άγνωστη Το προϊόν περιέχει τις 
ουσίες, αρσενικό, 
κάδμιο, μόλυβδο και 
αντιμόνιο οι οποίες 
απαγορεύονται να 
περιέχονται σε 
καλλυντικά προϊόντα. 
 
 
 
 
Το προϊόν δεν είναι 
σύμφωνo με τις 
πρόνοιες του  
Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού για τα 
Καλλυντικά (EC)  
1223/2009. 
 
 
 

 


