
 

Χώρα που 
γνωστοποιεί 

την 
απόσυρση 

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται Χώρα 
προέλευσης 

Λόγος απόσυρσης 

Τσεχία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«GORDANO PARFUMS 
GOCCI GILLIAN BOOM» 

 
Barcode: 

5902114884987 
 

Batch number: 
11.2026 

 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

            
 

 
 

Πολωνία 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: 
«Cherry Skin Rejuvenation Sleep Mask» 

 
Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 

IM122A 
 

Barcode: 
6972423633438 

 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

      
 
 

Άγνωστη Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του ότι 
περιέχει στη σύνθεσή του 
το συντηρητικό 
methylisothiazolinon, 
το οποίο απαγορεύεται 
να περιέχεται σε 
καλλυντικά προϊόντα που 
δεν ξεπλένονται μετά τη 
χρήση (leave-on).  
Η ουσία αυτή μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργική 
δερματίτιδα.    
 
Το προϊόν δεν είναι 
σύμφωνo με τις πρόνοιες 
του  Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού για τα 
Καλλυντικά (EC)  
1223/2009. 
 
 

 
 

Χώρα που 
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Λόγος απόσυρσης 

Ιταλία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«True XN True XN pour homme» 

 
Batch number: 

412/364/19 
 

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. 
 



Ιταλία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«Omerta & Original Man Original Man» 

 
 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

         
 

Ολλανδία 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. 
 

 
 

Χώρα που 
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Λιθουανία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«Cool Aloe Restores Skin Moisture» 

 
Τύπος/Αριθμός Μοντέλου: 

8277 
 

Barcode: 
7773931012345 

 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

   
 
 

Άγνωστη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Το προϊόν έχει αποσυρθεί 
λόγω του ότι περιέχει στη 
σύνθεσή του το 
συντηρητικό 
methylisothiazolinone, 
το οποίο απαγορεύεται να 
περιέχεται σε καλλυντικά 
προϊόντα που δεν 
ξεπλένονται μετά τη 
χρήση (leave-on).  
Η ουσία αυτή μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργική 
δερματίτιδα.    
 
Το προϊόν δεν είναι 
σύμφωνo με τις πρόνοιες 
του  Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού για τα 
Καλλυντικά (EC)  
1223/2009. 
 

Σουηδία 
 

 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«Caro light Lightening beauty cream» 

 
Batch number: 

05/23 
 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

    
 

 

Δημοκρατία 
του Κόγκο 

To προϊόν έχει αποσυρθεί 
γιατί 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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Ιταλία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«Yuven Beauty Eau de toilette pour femme» 

 
Barcode: 

8424730003254 
 

Batch number: 
L12816 

 
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. 
 



Ιταλία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«Cosmi Gel corpo» 

 
Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 

C754103 
 

Barcode: 
8053285010891 

 
Batch number: 

1606211 
 

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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Ιταλία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«Golden Challenge Golden Challenge» 

 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

                      
 
 

Ολλανδία 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. 
 

Ιταλία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
«Splend'or Splend'or» 

 
Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 

108060 
 

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. 
 



Ιταλία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 
««Splend'or Splend'or» 

 
Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 

108110 
 

Barcode 
8003510000609 

 
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. 
 

 


