
1. Δερμάτινο μπρασελέ επωνυμίας «Le dea-mhéin» με διάφορους κωδικούς. Το προϊόν 

είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ιρλανδίας και περιέχει υψηλές 

συγκεντρώσεις Μολύβδου. Ο Μόλυβδος είναι ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, 

συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να προκαλέσει νευροτοξικότητα και να επηρεάσει τα 

θηλάζοντα ή αγέννητα παιδιά. 

 

 

2. Καθαριστικά επωνυμίας «AUTOSERIO» με διάφορους κωδικούς. Τα προϊόντα 

εντοπίστηκαν στην αγορά της Λιθουανίας και είναι επικίνδυνα καθώς δεν έχουν την 

προβλεπόμενη επισήμανση στην συσκευασία με τα εικονογράμματα κινδύνου, καθώς και 

τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης. 

 

 

3. Καθαριστικό επωνυμίας «ROCK TECHNOLOGIES» με διάφορους κωδικούς. Το προϊόν 

είναι παρασκευασμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο, εντοπίστηκε στην αγορά της Γαλλίας και 

είναι επικίνδυνο καθώς δεν έχει την προβλεπόμενη επισήμανση στην συσκευασία με τα 

εικονογράμματα κινδύνου, καθώς και τις δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης 

 



 

4. Σκουλαρίκια επωνυμίας «Shein» με κωδικό SWEAR03210126536. Το προϊόν είναι 

κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ιρλανδίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε 

Κάδμιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Το 

Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο 

σώμα και μπορεί να βλάψει τα νεφρά και τα οστά. 

 

 

5. Πλαστική μπάλα επωνυμίας «ADAR» με κωδικό 5901271538313. Το προϊόν είναι 

κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Πολωνία και περιέχει την τοξική για 

την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό διισοβουτύλεστερα (DΙBP) σε ποσοστό μεγαλύτερο 

από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 0,1% κατά βάρος. 

 

 

6. Σκουλαρίκια επωνυμίας «Sun Necklace» με κωδικό WI005022849010FPL. Το προϊόν 

είναι κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ιρλανδίας και σε αυτό 

ανιχνεύθηκε Κάδμιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη 

νομοθεσία όριο. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι 

συσσωρεύεται στο σώμα και μπορεί να βλάψει τα νεφρά και τα οστά. 

  

 



7. Μενταγιόν επωνυμίας «Le dea-mhéin» με κωδικό P328-D-Gold. Το προϊόν είναι κινεζικής 

κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ιρλανδίας και περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις 

Μολύβδου. Ο Μόλυβδος είναι ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, συσσωρεύεται 

στο σώμα, μπορεί να προκαλέσει νευροτοξικότητα και να επηρεάσει τα θηλάζοντα ή 

αγέννητα παιδιά. 

  

 

8. Σκουλαρίκια επωνυμίας «Fashion Earrings» με κωδικό 55030-W. Το προϊόν είναι 

κινεζικής κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Ιρλανδίας και σε αυτό ανιχνεύθηκε 

Κάδμιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Το 

Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο 

σώμα και μπορεί να βλάψει τα νεφρά και τα οστά. 

  

 

9. Λουράκι ρολογιού επωνυμίας «Pokemon». Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά της 

Νορβηγίας και περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) 

εστέρα (DEHP), Φθαλικό διισοβουτύλεστερα (DΙBP) και Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) 

σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 

0,1% κατά βάρος. Επίσης περιέχει υπερβολική ποσότητα χλωριωμένων παραφινών 

μικρής αλυσίδας, ουσίες οι οποίες παραμένουν στο περιβάλλον και είναι τοξικές για τους 

υδρόβιους οργανισμούς και την ανθρώπινη ζωή. 

 


