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Τσεχία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«Aquarius Cosmetic MARBLE 
ESSENCE, TUBE FRAGRANCE» 

 
Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 56022 

 
Barcode: 8436576502341 

 
Batch number: 20201125 

 
Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

Ισπανία Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω 
του ότι σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει την 
ουσία butylphenyl  
methylpropional (BMHCA), η 
οποία απαγορεύεται να 
περιέχεται σε καλλυντικά 
προϊόντα. 
 
Το προϊόν δεν είναι 
συμμορφούμενο με τις πρόνοιες 
του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
για τα Καλλυντικά (EC)  
1223/2009. 

Ιταλία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: «Tesori d'Oriente Bagno 

crema aromatico» 
 

Barcode: 8008970008783 
 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

Άγνωστο Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω 
του ότι σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει την 
ουσία butylphenyl  
methylpropional (BMHCA), η 
οποία απαγορεύεται να 
περιέχεται σε καλλυντικά 
προϊόντα. 
 
Το προϊόν δεν είναι 
συμμορφούμενο με τις πρόνοιες 
του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
για τα Καλλυντικά (EC)  
1223/2009. 

Λιθουανία  Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«Mr. Gentle Eye contour gel with Oak 
extract & Caffeine» 

 
Barcode: 8436550779257 

 
Batch number: 05Z19 

 
Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω 

 

 

Ισπανία Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω 
του ότι σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει την 
ουσία butylphenyl  
methylpropional (BMHCA), η 
οποία απαγορεύεται να 
περιέχεται σε καλλυντικά 
προϊόντα. 
 
Το προϊόν δεν είναι 
συμμορφούμενο με τις πρόνοιες 
του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
για τα Καλλυντικά (EC)  
1223/2009. 



Γαλλία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«Renée Blanche per uomo crema 
colorante 3 N. Castano Scuro» 

 
Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 3N chatain foncé 

 
Batch number: 8006569001719 

 
Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω 

 

Άγνωστο Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω 
του ότι περιέχει την ουσία  
octamethylcyclotetrasiloxane 
(D4), η οποία απαγορεύεται να 
περιέχεται σε καλλυντικά 
προϊόντα. 
 
Το προϊόν δεν είναι 
συμμορφούμενο με τις πρόνοιες 
του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
για τα Καλλυντικά (EC)  
1223/2009. 

Ιταλία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«Spectre Floret for Her» 
 

Batch number: 8719214753764 
 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω 

 

Άγνωστο Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω 
του ότι σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει την 
ουσία butylphenyl  
methylpropional (BMHCA), η 
οποία απαγορεύεται να 
περιέχεται σε καλλυντικά 
προϊόντα. 
 
Το προϊόν δεν είναι 
συμμορφούμενο με τις πρόνοιες 
του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
για τα Καλλυντικά (EC) 
1223/2009. 

Ιταλία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«Malizia Spray fissante» 
 

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 106120 
 

Barcode: 8003510003815 
 

Περιγραφή:Όπως φαίνεται πιο κάτω 

 

Άγνωστο Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω 
του ότι σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει την 
ουσία  butylphenyl  
methylpropional (BMHCA), η 
οποία απαγορεύεται να 
περιέχεται σε καλλυντικά 
προϊόντα. 
 
Το προϊόν δεν είναι 
συμμορφούμενο με τις πρόνοιες 
του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
για τα Καλλυντικά (EC)  
1223/2009. 
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Ιταλία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«Tesori d'Oriente Creme 
Douche Bain» 

 
Barcode: 8008970043326 

 
Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω 

 

Άγνωστο Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω 
του ότι σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει την 
ουσία butylphenyl  
methylpropional (BMHCA), η 
οποία απαγορεύεται να 
περιέχεται σε καλλυντικά 
προϊόντα. 
 
Το προϊόν δεν είναι 
συμμορφούμενο με τις πρόνοιες 
του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
για τα Καλλυντικά (EC) 
1223/2009. 

Ιταλία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«Comin parfum Energy» 
 

Barcode: 8004830281488 
 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω 
 

 
 

 
 

 

Άγνωστη Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω 
του ότι σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει την 
ουσία butylphenyl  
methylpropional (BMHCA), η 
οποία απαγορεύεται να 
περιέχεται σε καλλυντικά 
προϊόντα. 
 
Το προϊόν δεν είναι 
συμμορφούμενο με τις πρόνοιες 
του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
για τα Καλλυντικά (EC) 
1223/2009. 
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Ιταλία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«Tesori d'Oriente Japanese Rituals» 
 

Barcode: 8008970039176 
 

Batch number: 20202L02B 
 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω 

 

Άγνωστη Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω 
του ότι σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει την 
ουσία butylphenyl 
methylpropional (BMHCA), η 
οποία απαγορεύεται να 
περιέχεται σε καλλυντικά 
προϊόντα. 
 
Το προϊόν δεν είναι 
συμμορφούμενο με τις πρόνοιες 
του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
για τα Καλλυντικά (EC) 
1223/2009. 

Λιθουανία  Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«PALACIO Herbal Therapy Cannabis 
Body milk» 

 
Barcode: 8595641300135 

 
Batch number: 43520 

 
Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω 

Τσεχία Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω 
του ότι σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει την 
ουσία  butylphenyl  
methylpropional (BMHCA), η 
οποία απαγορεύεται να 
περιέχεται σε καλλυντικά 
προϊόντα. 
 
Το προϊόν δεν είναι 
συμμορφούμενο με τις πρόνοιες 
του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
για τα Καλλυντικά (EC) 
1223/2009. 
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Γαλλία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«Orlane Soin de blanc» 
 

Τύπος/ Αριθμός Μοντέλου:  
3630000, 3630090 

 
Batch number: 018488, 028109 

 
Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω 

 

Γαλλία Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω 
του ότι σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει την 
ουσία hydroxyisohexyl 3-
cyclohexene carboxaldehyde 
(HICC or Lyral), η οποία 
απαγορεύεται να περιέχεται σε 
καλλυντικά προϊόντα. 
 
Το προϊόν δεν είναι 
συμμορφούμενο με τις πρόνοιες 
του  Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
για τα Καλλυντικά (EC) 
1223/2009. 

Ιταλία  Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«Mavi profumi Hypnosis» 
 

Barcode: 8059513530346 
 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω 
 

Άγνωστη Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω 
του ότι σύμφωνα με την 
επισήμανσή του περιέχει την 
ουσία butylphenyl  
methylpropional (BMHCA), η 
οποία απαγορεύεται να 
περιέχεται σε καλλυντικά 
προϊόντα. 
 
Το προϊόν δεν είναι 
συμμορφούμενο με τις πρόνοιες 
του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 
για τα Καλλυντικά (EC) 
1223/2009. 

 
 


