
1 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

RAPEX REPORTS 19, 21, 22  (αναφορά) 2018 

 

Αναφορά  19-2018 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0660 
/18 

Λιθουανία Κρέμα χεριών  
Mάρκα: Aromat  
Όνομα: Крем-бальзам "Цeлиteль"  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Batch No. 19 02 2017, 
barcode 4820147051712  
Περιγραφή: Κρέμα χεριών σε λευκό και πράσινο, 
πλαστικό σωληνάριο με πράσινο, βιδωτό πώμα (70 g). 
Συσκευάζεται σε λευκό, χάρτινο κουτί.  
Χώρα προέλευσης: Ουκρανία 

Χημικός   
Το προϊόν περιέχει  
methylisothiazolinone (MI) και  
methylchloroisothiazolin one (MCI). 
∆ερματική επαφή με προϊόντα, που  
περιέχουν MCI/MI, μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργική δερματίτιδα  
εξ επαφής σε ευαισθητοποιημένα  
άτομα. Επιπλέον, το προϊόν περιέχει  
isobutylparaben. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 
των Καλλυντικών. 

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς 
τον εισαγωγέα): 
Aπαγόρευση διάθεσης του 
προϊόντος στην αγορά και 
άλλα συνοδευτικά μέτρα 

A12/0662 
/18 

Λιθουανία Προϊόν περιποίησης μαλλιών  
Μάρκα: Άγνωστη  
Όνομα: FINISH shaping  pomade  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 0551AN, 
 Barcode: 8032825191702  
Περιγραφή: Προϊόν περιποίησης μαλλιών σε γκρι, 
πλαστικό περιέκτη με βιδωτό πώμα.  
Χώρα προέλευσης:  Ιταλία 

Χημικός   
Το προϊόν περιέχει  
methylisothiazolinone  
(MI) και methylchloroisothiazolin 
one (MCI). ∆ερματική επαφή με 
προϊόντα, που περιέχουν MCI/MI,  
μπορεί να προκαλέσει αλλεργική 
δερματίτιδα εξ επαφής σε  
ευαισθητοποιημένα άτομα.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των Καλλυντικών. 

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς 
τον διανομέα): 
Απαγόρευση διάθεσης του 
προϊόντος στην αγορά και 
άλλα συνοδευτικά μέτρα 

 

 

 



2 

 

Αναφορά   21 /2018 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0707 
/18 

Σλοβακία Άλατα μπάνιου  
Μάρκα: BATHORA  
Όνομα: Fizzy Bathbomb - Koupelovy Cupcake  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: Άγνωστος  
Περιγραφή: Άλατα μπάνιου σε σχήμα cupcakes.  
Χώρα προέλευσης: Ολλανδία 

Πνιγμός  Λόγω του χαρακτηριστικού  
σχήματος, χρώματος και μεγέθους, 
το προϊόν θα μπορούσε εσφαλμένα 
να θεωρηθεί ως τρόφιμο. Αυτό θα 
μπορούσε να οδηγήσει παιδιά στο να  
βάλουν στο στόμα τους μικρά 
κομμάτια του, προκαλώντας πνιγμό.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των Καλλυντικών. 

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς 
τον λιανοπωλητή): 
Απαγόρευση διάθεσης του 
προϊόντος στην αγορά και 
άλλα συνοδευτικά μέτρα 
Εθελοντικά μέτρα:  
Απαγόρευση διάθεσης του 
προϊόντος στην αγορά και 
άλλα συνοδευτικά μέτρα 
(Από τον διανομέα) 

A12/0721 
/18 

Εσθονία Ορός ανάπτυξης βλεφαρίδων  
Μάρκα:  Joyskin (Inno-BiBiotinTM)  
Όνομα:  Joyskin Alluring Look  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 5903060610651  
Περιγραφή: Ορός ανάπτυξης βλεφαρίδων σε χάρτινο 
κουτί. Φέρει ετικέτα σε διάφορες γλώσσες, που  
ενημερώνει για τα συστατικά, τη χρήση και τις οδηγίες 
προφύλαξης.  
Χώρα προέλευσης: Πολωνία 

Χημικός   
Το προϊόν περιέχει το 
φαρμακολογικά ενεργό συστατικό 
bimatoprost. Αυτό μπορεί να έχει ως  
αποτέλεσμα οφθαλμικές 
παρενέργειες (π.χ. κνησμό και 
πρήξιμο των βλεφάρων, φλεγμονή  
των βλεφάρων, υπερχρωματισμό των  
βλεφάρων, υπεραιμία του 
επιπεφυκότος, πόνο στο μάτι ή 
αλλεργική αντίδραση).   

Εθελοντικά μέτρα:  
Ανάκληση του προϊόντος 
από τους τελικούς χρήστες 
Απόσυρση του προϊόντος 
από την αγορά (Από τον 
διανομέα) 
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Αναφορά  22-2018 

No. Κοινοποιούσα 
χώρα 

Προϊόν Φύση κινδύνου Μέτρα που έχουν ληφθεί 
από την Κοινοποιούσα 

χώρα 

A12/0739 
/18 

Λιθουανία Αρωματικό προϊόν μπάνιου  
Μάρκα: Άγνωστη  
Όνομα:  Candy Land  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 5037028249109  
Περιγραφή:  Προϊόν μπάνιου σε σχήμα cupcake,  
διακοσμημένο με απομίμηση σαντιγύ σε χρώμα κακάο, 
με πολύχρωμα γκλίτερ και λουλούδια. Συσκευάζεται σε  
χάρτινη φόρμα για cupcake, τυλιγμένο με πλαστικό φιλμ.  
Χώρα προέλευσης: Άγνωστη 

Πνιγμός  λόγω του  
χαρακτηριστικού σχήματος, ρώματος 
και μεγέθους. Το προϊόν θα 
μπορούσε εσφαλμένα να θεωρηθεί 
ως τρόφιμο. Αυτό θα μπορούσε να  
οδηγήσει παιδιά στο να βάλουν στο 
στόμα τους μικρά κομμάτια του,  
προκαλώντας πνιγμό.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις  
απαιτήσεις της Οδηγίας 87/357/EEC 
για τα προϊόντα, που εμφανίζονται με  
διαφορετική μορφή από αυτή που θα 
έπρεπε, θέτοντας σε κίνδυνο την  
υγεία ή την ασφάλεια των 
καταναλωτών. 

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς 
τον διανομέα): 
Απαγόρευση διάθεσης του 
προϊόντος στην αγορά και 
άλλα συνοδευτικά μέτρα 
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A12/0741 
/18 

Λιθουανία Αρωματικό προϊόν μπάνιου  
Μάρκα: Bomb Cosmetics  
Όνομα: Cherry Aid Brûlée  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode:5037028255605  
Περιγραφή: Προϊόν μπάνιου σε σχήμα cupcake,  
διακοσμημένο με απομίμηση λευκής σαντιγί, με  
πολύχρωμα γκλίτερ και ένα κεράσι. Συσκευάζεται σε  
χάρτινη φόρμα για cupcake, τυλιγμένο με πλαστικό φιλμ.  
Χώρα προέλευσης: Άγνωστη 

Πνιγμός  λόγω του χαρακτηριστικού  
σχήματος, χρώματος και μεγέθους. 
Το προϊόν θα μπορούσε εσφαλμένα 
να θεωρηθεί ως τρόφιμο. Αυτό θα 
μπορούσε να οδηγήσει παιδιά στο να  
βάλουν στο στόμα τους μικρά 
κομμάτια του, προκαλώντας πνιγμό.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις  
απαιτήσεις της Οδηγίας 87/357/EEC 
για τα προϊόντα, που εμφανίζονται με  
διαφορετική μορφή από αυτή που θα 
έπρεπε, θέτοντας σε κίνδυνο την  

υγεία ή την ασφάλεια των 
καταναλωτών. 

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς 
τον διανομέα): 
Απαγόρευση διάθεσης του 
προϊόντος στην αγορά και 
άλλα συνοδευτικά μέτρα 

A12/0742 
/18 

Λιθουανία Αρωματικό προϊόν μπάνιου  
Μάρκα: Bomb Cosmetics  
Όνομα: Crazy Stupid Love  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 5037028261255  
Περιγραφή: Προϊόν μπάνιου σε σχήμα cupcake,  
διακοσμημένο με απομίμηση λευκής σαντιγί, με  
διακοσμητικά σε σχήμα καρδιάς. Είναι τυλιγμένο σε 
πλαστικό φιλμ.  
Χώρα προέλευσης: Άγνωστη 

Πνιγμός  λόγω του  
χαρακτηριστικού σχήματος, 
χρώματος και μεγέθους, το προϊόν θα  
μπορούσε εσφαλμένα να θεωρηθεί 
ως τρόφιμο. Αυτό θα μπορούσε να  
οδηγήσει παιδιά στο να βάλουν στο 
στόμα τους μικρά κομμάτια του,  
προκαλώντας πνιγμό. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της 
Οδηγίας 87/357/EEC για τα 
προϊόντα, που εμφανίζονται με 
διαφορετική μορφή από αυτή που θα 
έπρεπε, θέτοντας σε κίνδυνο την  
υγεία ή την ασφάλεια των 
καταναλωτών. 

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς 
τον διανομέα): 
Απαγόρευση διάθεσης του 
προϊόντος στην αγορά και 
άλλα συνοδευτικά μέτρα 
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A12/0743 
/18 

Λιθουανία Αρωματικό προϊόν μπάνιου  
Μάρκα: Bomb Cosmetics  
Όνομα: Fairy Ring Brûlée  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 5037028235355  
Περιγραφή: Προϊόν μπάνιου σε σχήμα 
upcake,διακοσμημένο με απομίμηση λευκής σαντιγί, με 
πολύχρωμα γκλίτερ. Συσκευάζεται σε χάρτινη φόρμα για 
cupcake, τυλιγμένο με πλαστικό φιλμ.  
Χώρα προέλευσης: Άγνωστη 
 

Πνιγμός  λόγω του  
χαρακτηριστικού σχήματος, 
χρώματος και μεγέθους, το προϊόν θα  
μπορούσε εσφαλμένα να θεωρηθεί 
ως τρόφιμο. Αυτό θα μπορούσε να  
οδηγήσει παιδιά στο να βάλουν στο 
στόμα τους μικρά κομμάτια του,  
προκαλώντας πνιγμό. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της 
Οδηγίας 87/357/EEC για τα 
προϊόντα, που εμφανίζονται με  
διαφορετική μορφή από αυτή που θα 
έπρεπε, θέτοντας σε κίνδυνο την  
υγεία ή την ασφάλεια των 
καταναλωτών. 

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς 
τον διανομέα): 
Απαγόρευση διάθεσης του 
προϊόντος στην αγορά και 
άλλα συνοδευτικά μέτρα 

A12/0744 
/18 

Λιθουανία Αρωματικό προϊόν μπάνιου  
Μάρκα: Άγνωστη  
Όνομα: Flake Shake  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος Αριθμός 
παρτίδας/Barcode: 5037028248034  
Περιγραφή:  Προϊόν μπάνιου σε σχήμα cupcake,  
διακοσμημένο με απομίμηση σαντιγί σε χρώμα κακάο, 
με μια σοκολατένια καρδιά. Συσκευάζεται σε χάρτινη  
φόρμα για cupcake, τυλιγμένο με πλαστικό φιλμ.  
Χώρα προέλευσης: Άγνωστη 

Πνιγμός  λόγω του χαρακτηριστικού  
σχήματος, χρώματος και μεγέθους, 
το προϊόν θα μπορούσε εσφαλμένα 
να θεωρηθεί ως τρόφιμο. Αυτό θα 
μπορούσε να οδηγήσει παιδιά στο να 
βάλουν στο στόμα τους μικρά 
κομμάτια του, προκαλώντας πνιγμό.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις  
απαιτήσεις της Οδηγίας 87/357/EEC 
για τα προϊόντα, που εμφανίζονται με  
διαφορετική μορφή από αυτή που θα 
έπρεπε, θέτοντας σε κίνδυνο την  
υγεία ή την ασφάλεια των 
καταναλωτών. 

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς 
τον διανομέα): 
Απαγόρευση διάθεσης του 
προϊόντος στην αγορά και 
άλλα συνοδευτικά μέτρα 
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A12/0746 
/18 

Λιθουανία Αρωματικό προϊόν μπάνιου.  
Μάρκα: Bomb Cosmetics.  
Όνομα:  I Believe In Unicorns.  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος.  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 5037028261217  
Περιγραφή:  Προϊόν μπάνιου σε σχήμα cupcake,  
διακοσμημένο με απομίμηση λευκής σαντιγί, με γλυκάκια 
σε σχήμα λουλουδιών και έναν μονόκερο. Είναι  
τυλιγμένο σε πλαστικό φιλμ.  
Χώρα προέλευσης: Άγνωστη 

Πνιγμός  λόγω του χαρακτηριστικού  
σχήματος, χρώματος και μεγέθους. 
Το προϊόν θα μπορούσε εσφαλμένα 
να θεωρηθεί ως τρόφιμο. Αυτό θα 
μπορούσε να οδηγήσει παιδιά στο να  
βάλουν στο στόμα τους μικρά 
κομμάτια του, προκαλώντας πνιγμό.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις  
απαιτήσεις της Οδηγίας 87/357/EEC 
για τα προϊόντα, π εμφανίζονται με  
διαφορετική μορφή από αυτή που θα 
έπρεπε, θέτοντας σε κίνδυνο την  
υγεία ή την ασφάλεια των 
καταναλωτών. 

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς 
τον διανομέα): 
Απαγόρευση διάθεσης του 
προϊόντος στην αγορά και 
άλλα συνοδευτικά μέτρα. 

A12/0747 
/18 

Λιθουανία Αρωματικό προϊόν μπάνιου  
Μάρκα: Άγνωστη  
Όνομα:  Bomb Polkadot Princess  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 5037028251201  
Περιγραφή:  Προϊόν μπάνιου σε σχήμα cupcake,  
διακοσμημένο με απομίμηση λευκής σαντιγί και ροζ  
γλυκάκια. Συσκευάζεται σε χάρτινη φόρμα για cupcake,  
τυλιγμένο με πλαστικό φιλμ.  
Χώρα προέλευσης: Άγνωστη 

Πνιγμός  λόγω του χαρακτηριστικού  
σχήματος, χρώματος και μεγέθους. 
Το προϊόν θα μπορούσε εσφαλμένα 
να θεωρηθεί ως τρόφιμο. Αυτό θα 
μπορούσε να οδηγήσει παιδιά στο να  
βάλουν στο στόμα τους μικρά 
κομμάτια του, προκαλώντας πνιγμό. 
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις  
απαιτήσεις της Οδηγίας 87/357/EEC 
για τα προϊόντα, που εμφανίζονται με  
διαφορετική μορφή από αυτή που θα 
έπρεπε, θέτοντας σε κίνδυνο την  
υγεία ή την ασφάλεια των 
καταναλωτών.  

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς 
τον διανομέα): 
Απαγόρευση διάθεσης του 
προϊόντος στην αγορά και 
άλλα συνοδευτικά μέτρα. 
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A12/0755 
/18 

Λιθουανία Αρωματικό προϊόν μπάνιου  
Μάρκα:  Άγνωστη  
Όνομα: Skin Candy  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 5037028248003  
Περιγραφή:  Προϊόν μπάνιου σε σχήμα cupcake,  
διακοσμημένο με απομίμηση λευκής σαντιγί, με  
λουλούδια και νιφάδες σοκολάτας. Συσκευάζεται σε  
χάρτινη φόρμα για cupcake, τυλιγμένο με πλαστικό φιλμ.  
Χώρα προέλευσης: Άγνωστη 

Πνιγμός  λόγω του χαρακτηριστικού  
σχήματος, χρώματος και μεγέθους. 
Το προϊόν θα μπορούσε εσφαλμένα 
να θεωρηθεί ως τρόφιμο. Αυτό θα 
μπορούσε να οδηγήσει παιδιά στο να  
βάλουν στο στόμα τους μικρά 
κομμάτια του, προκαλώντας πνιγμό.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις  
απαιτήσεις της Οδηγίας 87/357/EEC 
για τα προϊόντα, που εμφανίζονται με  
διαφορετική μορφή από αυτή που θα 
έπρεπε, θέτοντας σε κίνδυνο την  
υγεία ή την ασφάλεια των 
καταναλωτών. 

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς 
τον διανομέα): 
Απαγόρευση διάθεσης του 
προϊόντος στην αγορά και 
άλλα συνοδευτικά μέτρα. 

A12/0756 
/18 

Λιθουανία Αρωματικό προϊόν μπάνιου  
Μάρκα: Άγνωστη  
Όνομα: Twilight Bloom  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 5037028251171  
Περιγραφή: Προϊόν μπάνιου σε σχήμα cupcake,  
διακοσμημένο με απομίμηση λευκής σαντιγί και ένα  
τριαντάφυλλο. Συσκευάζεται σε χάρτινη φόρμα για  
cupcake, τυλιγμένο με πλαστικό φιλμ.  
Χώρα προέλευσης: Άγνωστη 

Πνιγμός  λόγω του χαρακτηριστικού  
σχήματος, χρώματος και μεγέθους. 
Το προϊόν θα μπορούσε εσφαλμένα 
να θεωρηθεί ως τρόφιμο. Αυτό θα 
μπορούσε να οδηγήσει παιδιά στο να  
βάλουν στο στόμα τους μικρά 
κομμάτια του, προκαλώντας πνιγμό.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις  
απαιτήσεις της Οδηγίας 87/357/EEC 
για τα προϊόντα, που εμφανίζονται με  
διαφορετική μορφή από αυτή που θα 
έπρεπε, θέτοντας σε κίνδυνο την  
υγεία ή την ασφάλεια των 
καταναλωτών. 

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς 
τον διανομέα): 
Απαγόρευση διάθεσης του 
προϊόντος στην αγορά και 
άλλα συνοδευτικά μέτρα. 
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A12/0757 
/18 

Λιθουανία ρωματικό προϊόν μπάνιου  
Μάρκα: Bomb Cosmetics  
Όνομα: Lazy Lavender Brûlée  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 5037028234099  
Περιγραφή:  Προϊόν μπάνιου σε σχήμα cupcake,  
διακοσμημένο με απομίμηση βιολετί σαντιγί και σπόρους 
λεβάντας. Συσκευάζεται σε χάρτινη φόρμα για cupcake, 
τυλιγμένο με πλαστικό φιλμ.  
Χώρα προέλευσης: Άγνωστη 

Πνιγμός  λόγω του χαρακτηριστικού  
σχήματος, χρώματος και μεγέθους. 
Το προϊόν θα μπορούσε εσφαλμένα 
να θεωρηθεί ως τρόφιμο. Αυτό θα 
μπορούσε να οδηγήσει παιδιά στο να  
βάλουν στο στόμα τους μικρά 
κομμάτια του, προκαλώντας πνιγμό.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις της Οδηγίας 87/357/EEC 
για τα προϊόντα, που εμφανίζονται με  
διαφορετική μορφή από αυτή που θα 
έπρεπε, θέτοντας σε κίνδυνο την  
υγεία ή την ασφάλεια των 
καταναλωτών. 

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς 
τον διανομέα): 
Απαγόρευση διάθεσης του 
προϊόντος στην αγορά και 
άλλα συνοδευτικά μέτρα. 

A12/0758 
/18 

Λιθουανία Αρωματικό προϊόν μπάνιου  
Μάρκα: Bomb Cosmetics  
Όνομα: Move Over Pavlova  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 5037028258798  
Περιγραφή: Προϊόν μπάνιου σε σχήμα cupcake,  
διακοσμημένο με απομίμηση ροζ σαντιγί, με γκλίτερ,  
γλυκάκια και μούρα. Συσκευάζεται σε χάρτινη  
φόρμα για cupcake, τυλιγμένο με πλαστικό φιλμ.  
Χώρα προέλευσης: Άγνωστη 

Πνιγμός  λόγω του χαρακτηριστικού  
σχήματος, χρώματος και μεγέθους. 
Το προϊόν θα μπορούσε εσφαλμένα 
να θεωρηθεί ως τρόφιμο. Αυτό θα 
μπορούσε να οδηγήσει παιδιά στο να  
βάλουν στο στόμα τους μικρά 
κομμάτια του, προκαλώντας πνιγμό.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις  
απαιτήσεις της Οδηγίας 87/357/EEC 
για τα προϊόντα, που εμφανίζονται με  
διαφορετική μορφή από αυτή που θα 
έπρεπε, θέτοντας σε κίνδυνο την  
υγεία ή την ασφάλεια των 
καταναλωτών. 

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς 
τον διανομέα): 
Απαγόρευση διάθεσης του 
προϊόντος στην αγορά και 
άλλα συνοδευτικά μέτρα. 
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A12/0759 
/18 

Λιθουανία Αρωματικό προϊόν μπάνιου  
Μάρκα: Bomb Cosmetics  
Όνομα:  Orange Blossom & Jasmine Brûlée  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 503702823992  
Περιγραφή:  Προϊόν μπάνιου σε σχήμα cupcake,  
διακοσμημένο με απομίμηση κίτρινης σαντιγί με ένα  
λουλούδι. Συσκευάζεται σε χάρτινη φόρμα για cupcake,  
τυλιγμένο με πλαστικό φιλμ.  
Χώρα προέλευσης: Άγνωστη 

Πνιγμός λόγω του χαρακτηριστικού  
σχήματος, χρώματος και μεγέθους. 
Το προϊόν θα μπορούσε εσφαλμένα 
να θεωρηθεί ως τρόφιμο. Αυτό θα 
μπορούσε να οδηγήσει παιδιά στο να  
βάλουν στο στόμα τους μικρά 
κομμάτια του, προκαλώντας πνιγμό. 
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις  
απαιτήσεις της Οδηγίας 87/357/EEC 
για τα προϊόντα, που εμφανίζονται με  
διαφορετική μορφή από αυτή που θα 
έπρεπε, θέτοντας σε κίνδυνο την  
υγεία ή την ασφάλεια των 
καταναλωτών.  

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς 
τον διανομέα): 
Απαγόρευση διάθεσης του 
προϊόντος στην αγορά και 
άλλα συνοδευτικά μέτρα. 

A12/0760 
/18 

Λιθουανία Αρωματικό προϊόν μπάνιου  
Μάρκα: Bomb Cosmetics  
Όνομα: Party Popper  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 5037028257012  
Περιγραφή:  Προϊόν μπάνιου σε σχήμα cupcake,  
διακοσμημένο με απομίμηση ροζ σαντιγί, με γκλίτερ και  
καραμέλα. Είναι τυλιγμένο με πλαστικό φιλμ.  
Χώρα προέλευσης: Άγνωστη 

Πνιγμός λόγω του χαρακτηριστικού  
σχήματος, χρώματος και μεγέθους. 
Το προϊόν θα μπορούσε εσφαλμένα 
να θεωρηθεί ως τρόφιμο. Αυτό θα 
μπορούσε να οδηγήσει παιδιά στο να  
βάλουν στο στόμα τους μικρά 
κομμάτια του, προκαλώντας πνιγμό. 
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις  
απαιτήσεις της Οδηγίας 87/357/EEC 
για τα προϊόντα, που εμφανίζονται με  
διαφορετική μορφή από αυτή που θα 
έπρεπε, θέτοντας σε κίνδυνο την  
υγεία ή την ασφάλεια των 
καταναλωτών. 

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς 
τον διανομέα): 
Απαγόρευση διάθεσης του 
προϊόντος στην αγορά και 
άλλα συνοδευτικά μέτρα. 
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A12/0761 
/18 

Λιθουανία Αρωματικό προϊόν μπάνιου 
 Μάρκα: Bomb Cosmetics  
Όνομα: V For Violet  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 5037028258880  
Περιγραφή: Προϊόν μπάνιου σε σχήμα cupcake,  
διακοσμημένο με απομίμηση σαντιγί, με γκλίτερ και ένα  
λουλούδι. Είναι τυλιγμένο με πλαστικό φιλμ.  
Χώρα προέλευσης: Άγνωστη 

Πνιγμός λόγω του χαρακτηριστικού  
σχήματος, χρώματος και μεγέθους. 
Το προϊόν θα μπορούσε εσφαλμένα 
να θεωρηθεί ως τρόφιμο. Αυτό θα 
μπορούσε να οδηγήσει παιδιά στο να  
βάλουν στο στόμα τους μικρά 
κομμάτια του, προκαλώντας πνιγμό. 
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις  
απαιτήσεις της Οδηγίας 87/357/EEC 
για τα προϊόντα, που εμφανίζονται με  
διαφορετική μορφή από αυτή που θα 
έπρεπε, θέτοντας σε κίνδυνο την  
υγεία ή την ασφάλεια των 
καταναλωτών. 

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς 
τον διανομέα): 
Απαγόρευση διάθεσης του 
προϊόντος στην αγορά και 
άλλα συνοδευτικά μέτρα. 

A12/0764 
/18 

Λιθουανία Κρέμα για styling μαλλιών  
Μάρκα: Farouk  
Όνομα: Kardashian Beauty Smooth Styler Blow Dry 
Cream  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 813843032516  
Περιγραφή:  Κρέμα για styling μαλλιών σε μαύρο 
μπουκάλι 177 ml με σπρέι. Φέρει οδηγίες χρήσης  
γραμμένες με γυαλιστερά γράμματα.  
Χώρα προέλευσης:  ΗΠΑ 

Χημικός   
Το προϊόν περιέχει  
methylisothiazolinone (MI). ∆ερματική 
επαφή με προϊόντα, που περιέχουν 
MI, μπορεί να προκαλέσει αλλεργική  
δερματίτιδα εξ επαφής σε 
ευαισθητοποιημένα άτομα.  
Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον  
Κανονισμό των Καλλυντικών. 

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς 
τον διανομέα): 
Απαγόρευση διάθεσης του 
προϊόντος στην αγορά και 
άλλα συνοδευτικά μέτρα. 

  A11/0038 
/18 

Λιθουανία Λοσιόν σώματος  
Μάρκα: Άγνωστη  
Όνομα:  Dairy fun  
Τύπος/αριθμός μοντέλου: Άγνωστος  
Αριθμός παρτίδας/Barcode: 5901350447826  
Περιγραφή: Λοσιόν σώματος σε μπουκάλι 400 ml. Η 
παρουσίαση και το σχήμα της συσκευασίας 
παρομοιάζουν με αυτά ροφήματος γιαουρτιού. Είναι  
διακοσμημένο με ελκυστικές εικόνες από μούρα.  
Χώρα προέλευσης: Πολωνία 

Χημικός   
Λόγω της παρουσίασης του. Το 
προϊόν θα μπορούσε εσφαλμένα να  
θεωρηθεί ως ρόφημα γιαουρτιού. 
Συνεπώς, τα παιδιά θα μπορούσαν 
να το καταπιούν, προκαλώντας 
χημική πνευμονία. Το προϊόν δεν  
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της 
Οδηγίας 87/357/EEC για τα 
προϊόντα, που εμφανίζονται με  
διαφορετική μορφή από αυτή που θα 
έπρεπε, θέτοντας σε κίνδυνο την  
υγεία ή την ασφάλεια των 
καταναλωτών. 

Υποχρεωτικά μέτρα (Προς 
τον διανομέα): 
Απαγόρευση διάθεσης του 
προϊόντος στην αγορά και 
άλλα συνοδευτικά μέτρα. 
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