
Χώρα που 

γνωστοποιεί 

την 

απόσυρση 

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται 
Χώρα 

προέλευσης 
Λόγος απόσυρσης 

Λιθουανία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 

«Evoluderm Argan face body hair oil» 

Barcode: 3760100681116 

Batch number: I21F09 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω 

 

 

Γαλλία 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. 

Εσθονία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 

«Eveline Cosmetics Men X-treme 6in1» 

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 21649 

Barcode: 5901761921649 

Batch number: 154855 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω 

 

    

Πολωνία 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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Τσεχία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 

«Shirley May Pure Feelings pour femme» 

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 815 

SM078659D 

Barcode: 6295124006906 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω 

 

   

 

 

 

Ηνωμένα 

Αραβικά 

Εμιράτα 

Το προϊόν περιέχει 

αυξημένη συγκέντρωση 

του συστατικού Benzyl 

salicylate. 

 

Το προϊόν δεν είναι 

συμμορφούμενο με τις 

πρόνοιες του Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού για τα 

Καλλυντικά (EC) 

1223/2009. 

Εσθονία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 

«Eveline Cosmetics Amazing Oils» 

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: 45355/11856 

Barcode: 5907609311856 

Batch number: 172114 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω 

            

Πολωνία 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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Ιρλανδία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 

«Margarita Margarita Cream with Collagen 

and Vegetable Oils » 

Barcode: 4770001336540 

Batch number:  

11 2023A16/3 2023A05/5 2022A06/ 

7 2023A11/9 2022A12/9 2022A14 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω 

 

Λιθουανία 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. 

Τσεχία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική επωνυμία: 

«Lazell Parfums Lazell blue day» 

Barcode: 5907176583076 

Batch number: 18040980419 

Περιγραφή: Όπως φαίνεται πιο κάτω 

        

Πολωνία Το προϊόν περιέχει 

αυξημένη συγκέντρωση 

του συστατικού citral. 

 

Το προϊόν δεν είναι 

συμμορφούμενο με τις 

πρόνοιες του Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού για τα 

Καλλυντικά (EC)  

1223/2009. 

 


