
 

 

  

Χώρα που 

γνωστοποιεί 

την 

απόσυρση 

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται Χώρα 

προέλευσης 

Λόγος απόσυρσης 

Σουηδία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 

επωνυμία: 

«Al Haramain L'Adventure Blanche» 

 

Barcode: 

6291100136605 

 

Batch number: 

BH 250916011909 

 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

   

Άγνωστη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το προϊόν έχει 

αποσυρθεί λόγω του 

ότι, σύμφωνα με τη 

σήμανσή του, περιέχει 

την ουσία  

hydroxyisohexyl 3-

cyclohexene 

carboxaldehyde, 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. 

 

 

 



 

Σουηδία  Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 

επωνυμία: 

« Royal Black Henna » 

 

Barcode: 

Ν/Α 

 

Batch number: 

Ν/Α 

 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

    

 

Ινδία Το προϊόν περιέχει 

την ουσία       p-

phenylenediamine 

(PPD), η οποία 

μπορεί να προκαλέσει 

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 

προέλευσης 

Λόγος απόσυρσης 



Λιθουανία   

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 

επωνυμία: 

« Dalan d‘Olive Pure Olive Oil   

Moisturizing Shower Gel» 

 

Barcode: 

8690529007066 

 

Batch number: 

927 

 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

     

 

 Τουρκία   

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 

Λιθουανία  

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 

επωνυμία: 

« Jack Hope Sweet FEELING 

SOIREE EAU DE PARFUM » 

 

Barcode: 

3551440548029 

 

Batch number: 

548029 

 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

Γαλλία Το προϊόν έχει 

αποσυρθεί λόγω του 

ότι, σύμφωνα με τη 

σήμανσή του, περιέχει 

τις ουσίες  

butylphenyl 

methylpropional και 

hydroxyisohexyl 3-

cyclohexene 

carboxaldehyde 

(HICC) οι οποίες 

απαγορεύεται να 

περιέχονται 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: 

«AP.DURAND PARFUMS WHAT 

ELSE Paris EAU DE PARFUM» 

Barcode: 

3551440454016 

Batch number: 

454016, D18C11 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

Γαλλία  

Το προϊόν έχει 

αποσυρθεί λόγω του 

ότι, σύμφωνα με τη 

σήμανσή του, περιέχει 

τις ουσίες  

butylphenyl 

methylpropional και 

hydroxyisohexyl 3-

cyclohexene 

carboxaldehyde 

(HICC), οι οποίες 

απαγορεύεται να 

περιέχονται σε 

καλλυντικά προϊόντα. 

 

Το προϊόν δεν είναι 

σύμφωνo με τις 

πρόνοιες του  

Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού για τα 

καλλυντικά (EC)  

1223/2009. 

 

 



Τσεχία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 

επωνυμία: 

«Shirley May DELUXE LOVE 

STAR POUR FEMME» 

Τύπος/Αρ. Μοντέλου 

2807040050202807 

882 

Barcode: 

6295124029318 

Batch number: 

SM076380D 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

Ηνωμένα 

Αραβικά 

Εμιράτα 

 

Το προϊόν έχει 

αποσυρθεί λόγω του 

ότι, σύμφωνα με την 

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 



Λιθουανία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 

επωνυμία: 

«MAJIX Reflect Yourself Shaving Gel 

COOL» 

 

Barcode: 

8696630134462 

 

Batch number: 

A5 

 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

      

 

Τουρκία 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σουηδία  Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 

επωνυμία: 

«Al Haramain Musk Pure 

Perfume» 

 

Barcode: 

6291100133765 

 

Batch number: 

BH:070721011734 

 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 

 

Άγνωστη 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 



Σουηδία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 

επωνυμία: 

«Al Haramain L' Aventure 

Femme» 

 

Barcode: 

6291100137565 

 

Batch number: 

BH:280720011908 

 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

    

 

Άγνωστη Το προϊόν έχει 

αποσυρθεί λόγω του 

ότι, σύμφωνα με τη 

σήμανσή του, περιέχει 

την ουσία  

hydroxyisohexyl 3-

cyclohexene 

carboxaldehyde, 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. 

 

 



Τσεχία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 

επωνυμία: 

«Shirley May DELUXE BLEU FIZZ» 

 

Τύπος/Αρ. Μοντέλου 

851 

 

Barcode: 

6295124023538 

 

Batch number: 

SM076622D 

 

Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

Ηνωμένα 

Αραβικά 

Εμιράτα 

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 



 

Τσεχία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 

επωνυμία: 

«Parfumy Stick PREDATOR PARIS FOR 

MEN» 

Barcode: 

377003057031 

Batch number: 

9J76 

Περιγραφή: 

 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

  

 

 

Γαλλία 

 

 

 

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. 


