
 

Χώρα που 
γνωστοποιεί 

την 
απόσυρση 

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται Χώρα 
προέλευσης 

Λόγος απόσυρσης 

Λιθουανία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«LINEA Linea Mamma Baby Crema 
Corpo» 

 
Barcode: 

8006435000402 
 

Batch number: 
632 

 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

         
 

 

Ιταλία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
σύμφωνo με τις 
πρόνοιες του  
Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού για τα 
Καλλυντικά (EC)  
1223/2009. 
 
 
 
 
 
 

Σουηδία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«Q-nic care whitening underarm cream» 
 

Περιγραφή: 
Όπως φαίνεται πιο κάτω: 

 

     

Θαϋλάνδη Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του 
ότι βρέθηκε να 
περιέχει Υδράργυρο 
(mercury), o οποίoς 
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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Σουηδία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«88 total white» 
 

Barcode: 
8858955005166 

 
Περιγραφή: 

Όπως φαίνεται πιο κάτω: 
 

  
 

 

Θαϋλάνδη Το προϊόν έχει 
αποσυρθεί λόγω του 
ότι βρέθηκε να 
περιέχει Υδράργυρο 
(mercury), o οποίoς 
απαγορεύεται να 
περιέχεται σε 
καλλυντικά προϊόντα. 
 
Το προϊόν δεν είναι 
σύμφωνo με τις 
πρόνοιες του  
Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού για τα 
Καλλυντικά (EC)  
1223/2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ρουμανία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«JFENZI Gossi Platinum» 
 

Barcode: 
5907690127855 

 
Batch number: 

W012339020118 
 

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 
σύμφωνo με τις 
πρόνοιες του  
Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού για τα 
Καλλυντικά (EC)  
1223/2009. 
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Ρουμανία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«JFENZI Savoir Nuit» 
 

Barcode: 
5904730300728 

 
Batch number: 

W112682381121 
 

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 
σύμφωνo με τις 
πρόνοιες του  
Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού για τα 
Καλλυντικά (EC)  
1223/2009. 
 

Ρουμανία Καλλυντικό προϊόν με την εμπορική 
επωνυμία: 

«JFENZI Ardagio Decor» 
 

Barcode: 
5902539680508 

 
Batch number: 

W112571821120 
 

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 
σύμφωνo με τις 
πρόνοιες του  
Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού για τα 
Καλλυντικά (EC)  
1223/2009. 
 

 


