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Σουηδία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«White Gold whitening cream with papaya extract» 

 
Barcode: 8964002132263 

 
Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

 
 
 

 
 

 

 

Πακιστάν Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω 
του ότι περιέχει 
υδράργυρο  
(mercury) ο 
οποίος 
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: 
«Light and natural Carotone Black spot 

corrector» 
 

Barcode: 6182000104309 
 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

         
 

        
 

 

Άγνωστη Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω 
του ότι περιέχει 
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. 
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Γαλλία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«BYPHASSE Soin des cheveux - 
Masque kératine - keratin hair 

Mask - Soin régénérant - Cheveux 
secs - Dry Hair» 

 
Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 

Masque Capillaire Kératine BYPHASSE Cheveux 
secs 250ml soin régénérant 

 
Barcode: 

8436097092659 
 

Batch number: 
569613 

 
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. 
Επιπλέον περιέχει το 
μείγμα των συντηρητικών 
methylchloroisothiazol
inone και 
methylisothiazolinone, 
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 
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Ιρλανδία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«Tooth Faerie Toothpaste» 

 
Τύπος/ Αριθμός Μοντέλου: 

ToothFaerie Activated Charcoal with coconut 
Toothpaste 

ToothFaerie Activated Charcoal with 
peppermint/spearmint Toothpaste 

ToothFaerie Cinnamon Leaf & Spearmint 
Toothpaste 

ToothFaerie Orange & Petitgrain Toothpaste 
ToothFaerie Peppermint & Spearmint 

Toothpaste 
ToothFaerie Sweet Fennel & Turmeric 

Toothpaste 
 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

              
 

              
 

   

Ιρλανδία Το προϊόν έχει αποσυρθεί 
λόγω του ότι σύμφωνα με 
την επισήμανσή του 
περιέχει την ουσία  
sodium tetraborate 
(borax), 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 

 


