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Gerð vöru Vörumerki Nafn vöru

Nr módels;  nr 

framleiðslulotu 

/strikamerki

Uppruna-

land vöru

Tilkynning 

um vöru 

barst frá Ástæða tilkynningar

Tilmæli 

RAPEX Mynd

Snyrtivara, 

skeggolía
AGIVA Skeggolía  8 698703 025523 Tyrkland Slóvakía

Varan inniheldur 

oktametýlsýklótetrasíloxan (D4) 

(mæligildi:43 % af heildarþyngd 

efnablöndu). D4 er mjög þrávirkt 

efni sem safnast fyrir í lífverum 

og getur haft áhrif á frjósemi hjá 

mönnum við inntöku eða 

innöndun. Varan er ekki í 

samræmi við reglugerð um 

snyrtivörur.

Innflutningi 

hafnað á 

landamærum

 

Snyrtivara, 

húðlýsingarkrem
Bio Claire Húðlýsingakrem 6 181100 232165

Fílabeinsstr

öndin
Þýskaland

Varan inniheldur skaðlegt magn 

kojic sýru (mæligildið:0,81 % af 

heildarþyngd efnablöndu). Kojic 

sýra getur haft áhrif á jafnvægi 

skjaldkirtilsstarfsemi og getur 

valdið húðofnæmi þegar hún er 

notuð í háum styrk á líkama.  

Stöðvun sölu

Tilkynningar um skaðlegar snyrtivörur sem hafa borist í gegnum RAPEX (The Rapid Alert System for Non-Food Products) 

Hér á eftir er upptalning á snyrtivörum sem eru framleiddar í Evrópu, Bandaríkjunum (USA) Kanada, Kína og nágrenni sem geta 

verið skaðlegar heilsu manna eða eru ólöglegar þar sem þær uppfylla ekki reglugerð um snytivörur (reglugerð nr. 577/2013 sem 

innleiddi reglugerð (EB) nr. 1223/2009). 

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications&selectedTabIdx=1*



Gerð vöru Vörumerki Nafn vöru

Nr módels;  nr 

framleiðslulotu 

/strikamerki

Uppruna-

land vöru

Tilkynning 

um vöru 

barst frá Ástæða tilkynningar

Tilmæli 

RAPEX Mynd

Snyrtivara, 

hárlitunarefni
Fitocosmetic Cream Henna 4 670017 920255 Rússland Litáen

Varan inniheldur of háan styrk dí- 

fenoxýetanóls (mæligildi:Um 

1,2 % af heildarþyngd 

efnablöndu) sem getur valdið 

ertingu og getur haft skaðleg 

áhrif á blóðfrumur og lifur.  

Einnig inniheldur varan of háan 

styrk bútýl paraben (Butyl 4-

hydroxybenzoate, mæld gildi 

sem sýra: 0.21 % af heildarþyngd 

efnablöndu), sem hefur eiturhrif 

á æxlun og mögulega einnig 

hormónatruflandi áhrif.

Afturköllun af 

markaði

 

Snyrtivara, sápur Óþekkt Óþekkt óþekkt óþekkt Búlgaría

Sökum einkennandi forms, útlits, 

lit og stærðar er hægt að rugla 

vörunni saman við matvæli, 

sérstaklega fyrir börn og eykur 

áhættu á köfnun.

Afturköllun af 

markaði

 



Gerð vöru Vörumerki Nafn vöru

Nr módels;  nr 

framleiðslulotu 

/strikamerki

Uppruna-

land vöru

Tilkynning 

um vöru 

barst frá Ástæða tilkynningar

Tilmæli 

RAPEX Mynd

Efnavara 

Handsótthreinsiefn

i

ON DERMO
Gel higienizante de 

manos
8 435060 370367 Spánn Frakkland

Varan inniheldur ekki 

nægjanlegan styrk etanóls og dí-

própanóls (mæligildi:≤ 50 % og 

≤ 6 %,  af heildarþyngd 

efnablöndu). Af því leiðir að það 

eyðir ekki bakteríum og veirum 

sem getur aukið hættu á sýkingu 

fyrir notanda. Að auki vantar 

viðeigandi hættu-og 

varnaðarsetningar og 

hættumerki. Notendur hafa því 

ekki upplýsingar um eiturhrif og 

eldfimi vörunnar.  Varan uppfyllir 

ekki ákvæði reglugerða um 

sæfiefni og flokkun, merkingu og 

umbúðir (CLP).

Innköllun 

vörunnar frá 

endanlegum 

notendum

 

Efnavara - 

handsóthreinsiefni
FICOMED

gel hihywlix - El 

Temizieme Jeli
óþekkt Tyrkland Frakkland

Varan inniheldur ekki 

nægjanlegan styrk etanóls 

(mæligildi:≤ 33,5 % af 

heidlarþyngd efnablöndu).  Af 

því leiðir að það eyðir ekki 

bakteríum og veirum sem gætu 

valdið sýkingu hjá notandanum. 

Ekki rétt merkt, því það vantar 

upplýsingar um eldfimi vörunnar. 

Innköllun 

vörunnar frá 

endanlegum 

notendum



Gerð vöru Vörumerki Nafn vöru

Nr módels;  nr 

framleiðslulotu 

/strikamerki

Uppruna-

land vöru

Tilkynning 

um vöru 

barst frá Ástæða tilkynningar

Tilmæli 

RAPEX Mynd

Snyrtivara, duft Gama
Henna hair Colouring 

Kína
5 055172 823006 Indland Írland

Varan inniheldur mikið magn 

loftháðra meðalhitakærra 

baktería (mæld gildi upp að 

230 000 cfu/g) og ger og myglu 

(mæld gildi upp að 66 000 cfu/g). 

Ef efnið er notað á særða húð 

eða ef það kemst í snertingu við 

augu getur það valdið sýkingu 

eða ertingu. Varan er ekki í 

samræmi við reglugerðina um 

snyrtivörur.

Afturköllun 

vörunnar af 

markaði

Efnavara, Efni til að 

lýsa húð

Bronz Tone, 

Gandour
Fade Milk 6 181100 248296

Fílabeinsstr

öndin
Þýskaland

Varan inniheldur óþekkt magn 

kojic sýru (mæligildið:3,6 % af 

heildarþyngd efnablöndu). Kojic 

sýra getur haft áhrif á jafnvægi 

skjaldkirtilsstarfsemi og getur 

valdið ofnæmi ef notuð í háum 

styrk á andlit, eða borin á stór 

svæði húðar. Varan er ekki í 

samræmi við reglugerðina um 

snyrtivörur.

Stöðvun sölu



Gerð vöru Vörumerki Nafn vöru

Nr módels;  nr 

framleiðslulotu 

/strikamerki

Uppruna-

land vöru

Tilkynning 

um vöru 

barst frá Ástæða tilkynningar

Tilmæli 

RAPEX Mynd

Snyrtivörur - 

Hárvaxtarsermi

4 Mega, 

Novel

Hair serum 

Crocodylinae
Óþekkt Tailand Frakkland

Varan inniheldur tríklósan 

(mæligildi: 0,02 % af 

heildarþyngd efnablöndu) sem er 

ekki leyfilegt fyrir þessa 

vörutegund. Tríklósan er þrávirkt 

og safnast fyrir í lífverum, getur 

skaðað lifur, valdið skaðlegum 

áhrifum á blóðfrumur og æxlun. 

Varan er ekki í samræmi við 

reglugerðina um snyrtivörur

Afturköllun 

vörunnar af 

markaði

Snyrtivara, 

Hárlitunarefni
Moon Star Herbal Henna

8 906021 870177, 

8 906021 870290, 

8 906021 871051

Indland Austurríki

Vara, sem er tilbúin til notkunar, 

inniheldur of háan styrk p-

fenýlendíamíns (PPD) (mæld 

gildi: (3,6 %)). PPD er mjög 

ofnæmisvaldandi og getur valdið 

snertiofnæmi og augnertingu 

sem geta leitt til húðbólgu. Varan 

er ekki í samræmi við 

reglugerðina um snyrtivörur.

Afturköllun 

vörunnar af 

markaði



Gerð vöru Vörumerki Nafn vöru

Nr módels;  nr 

framleiðslulotu 

/strikamerki

Uppruna-

land vöru

Tilkynning 

um vöru 

barst frá Ástæða tilkynningar

Tilmæli 

RAPEX Mynd

Snyrtivara, krem Elcurina

Intensive handcreme 

mit Sheabutter & 

Allantoin

Óþekkt Þýskaland Þýskaland

Varan inniheldur of mikið af 

loftháðum, meðalhitakærum 

bakteríum (mæligildi allt að: 

30000 cfu/g), þar af á meðal 

Pluralibacter gergoviae, svo og 

ger- og myglusveppi (mæligildi 

allt að:2000 cfu/g). Pluralibacter 

gergoviae er ogetur verið 

sýkingarvaldur og oft 

sýklalyfjaþolin.  Ef kremið er 

notað á  rofna húð eða á 

slímhúð, nálægt augum eða 

notað af ónæmisbældum 

einstaklingum getur það valdið 

húðertingu eða sýkingu.  

Afturköllun 

vörunnar af 

markaði

Efnavara - 

Tattúlitur
Fusion Ink Tattu ink 011-1D20211121 USA Þýskaland

Varan inniheldur of mikið magn 

af Kadmín (mælt magn 1,2 ppm). 

Kadmín er skaðlegt heilsu manna 

vegna þess að það safnast upp í 

líkamanum og getur skaðað nýru 

og bein og getur verið 

krabbameinsvaldandi. 

Afturköllun 

vörunnar af 

markaði



Gerð vöru Vörumerki Nafn vöru

Nr módels;  nr 

framleiðslulotu 

/strikamerki

Uppruna-

land vöru

Tilkynning 

um vöru 

barst frá Ástæða tilkynningar

Tilmæli 

RAPEX Mynd

Efnavara - 

tattúlitur
Fusion Ink Tattu ink 008-1D20210813, USA Þýskaland

Varan inniheldur of mikið magn 

af  kadmín (mælt gildi: 0.65 ppm) 

Kadmín er skaðlegt heilsu manna 

vegna þess að það safnast upp í 

líkamanum og getur skaðað nýru 

og bein og getur verið 

krabbameinsvaldandi. 

Afturköllun 

vörunnar af 

markaði

Efnavörur - 

Handspritt
Miss Life

MissLife Hand Clanser 

Gel
8 681734 013256 Tyrkland Danmörk

Varan inniheldur metanól (mælt 

gildi:11,6 %) sem veldur bráðum 

eiturhrifum í miðtaugakerfi og 

augum.  Enn fremur vantar 

hættu-og varnaðarsetningar og 

viðeigandi hættumerki. 

Notendur hafa því engar 

upplýsingar um eiturhrif og 

eldfimi vörunnar. Inntaka á 

metanóli getur valdið blindu og 

dauða.

Vörunni Eytt



Gerð vöru Vörumerki Nafn vöru

Nr módels;  nr 

framleiðslulotu 

/strikamerki

Uppruna-

land vöru

Tilkynning 

um vöru 

barst frá Ástæða tilkynningar

Tilmæli 

RAPEX Mynd

Snyrtivörur - 

Tannhreinsun
DenTech Óþekkt 11 22308 74217 USA Danmörk

Varan inniheldur of háan styrk af 

vetnisperoxíði (mæld gildi: 

10,8 % af heildarþyngd 

efnablöndu). Vetnisperoxíð í 

háum styrk veldur ertingu í húð 

og er skaðlegt við inntöku.

Afturköllun 

vörunnar af 

markaði

Snyrtivörur - 

Tannbleiking
White 1NE Teeth Whitening Pen Þekkt óþekkt Danmörk

Samkvæmt lista yfir innihaldsefni 

inniheldur varan 

natríumperbórat (magn: 0,35 % 

af heildarþyngd efnablöndu) sem 

losar bór og er bannað í 

snyrtivörum.  Inntaka á bór getur 

valdið skaðlegum áhrifum á 

æxlun og fósturskaða.

Innköllun vöru 

frá notendum



Gerð vöru Vörumerki Nafn vöru

Nr módels;  nr 

framleiðslulotu 

/strikamerki

Uppruna-

land vöru

Tilkynning 

um vöru 

barst frá Ástæða tilkynningar

Tilmæli 

RAPEX Mynd

Snyrtivörur -  krem
Aneeza Gold 

Beauty cream
Bóluhreinsir 11 437235 00026 Pakistan Svíþjóð

Varan inniheldur kvikasilfur 

(mæligildi:21,3 g/kg). Kvikasilfur 

safnast upp í líkamanum og getur 

skaðað nýru, heila og taugakerfi. 

Auk þess getur það haft áhrif á 

æxlun og börn í móðurkviði.

Bann við 

markaðssetnin

gu vörunnar

Snyrtuvörur - krem

Golden Perl 

Beauty 

Cream

Andlitskrem óþekkt Pakistan Svíþjóð

Varan inniheldur kvikasilfur 

(mæligildi:16,8 g/kg). Kvikasilfur 

safnast upp í líkamanum og getur 

skaðað nýru, heila og taugakerfi. 

Auk þess getur það haft áhrif á 

æxlun og börn í móðurkviði.

Bann við 

markaðssetnin

gu vörunnar 



Gerð vöru Vörumerki Nafn vöru

Nr módels;  nr 

framleiðslulotu 

/strikamerki

Uppruna-

land vöru

Tilkynning 

um vöru 

barst frá Ástæða tilkynningar

Tilmæli 

RAPEX Mynd

Snyrtivörur - 

Húðlýsingarefni

Chandri 

Whitening 

Cream

Andlitskrem Óþekkt Pakistan Svíþjóð

Varan inniheldur kvikasilfur 

(mæligildi:13,7 mg/kg). 

Kvikasilfur safnast upp í 

líkamanum og getur skaðað 

nýru, heila og taugakerfi. Auk 

þess getur það haft áhrif á æxlun 

og börn í móðurkviði.

Bann við 

markaðssetnin

gu vörunnar 

Snyrtivörur - 

Húðlýsingarefni

Faiza Beauty 

Cream
Efni til að lýsa húð Óþekkt Pakistan Svíþjóð

Varan inniheldur kvikasilfur 

(mæligildi:(8,15 og/kg). 

Kvikasilfur safnast upp í 

líkamanum og getur skaðað 

nýru, heila og taugakerfi. Auk 

þess getur það haft áhrif á æxlun 

og börn í móðurkviði.

Bann við 

markaðssetnin

gu vörunnar 



Gerð vöru Vörumerki Nafn vöru

Nr módels;  nr 

framleiðslulotu 

/strikamerki

Uppruna-

land vöru

Tilkynning 

um vöru 

barst frá Ástæða tilkynningar

Tilmæli 

RAPEX Mynd

Snyrtivörur - 

Húðlýsingarefni

Natural Face 

Beauty Crean
Húðlýsingarkrem óþekkt Pakistan Svíþjóð

Varan inniheldur kvikasilfur 

(mæligildi:(5,82 og/kg). 

Kvikasilfur safnast upp í 

líkamanum og getur skaðað 

nýru, heila og taugakerfi. Auk 

þess getur það haft áhrif á æxlun 

og börn í móðurkviði.

Bann við 

markaðssetnin

gu vörunnar 

Efnavörur - 

heimilisvara
ACE - klasik

Fljótandi 

hreingerningar-efni

8001480021822, 

8001480021853
Tyrkland Þýskaland

Varan er ætandi og skortir 

hættumerkingu og öryggistappa 

eins og krafist er fyrir 

sambærilegar vörur. 

Bann við 

markaðssetnin

gu vörunnar 



Gerð vöru Vörumerki Nafn vöru

Nr módels;  nr 

framleiðslulotu 

/strikamerki

Uppruna-

land vöru

Tilkynning 

um vöru 

barst frá Ástæða tilkynningar

Tilmæli 

RAPEX Mynd

Snyrtivara - 

húðlýsingarefni
MAKARI Krem Óþekkt

Burkina 

Faso
Frakkland

Varan inniheldur 

klóbetasólprópíónat 

(mæligildi:0,1 % af heildarþyngd 

efnablöndu). Klóbetasól er 

barksteri sem aðeins á að nota 

samkvæmt læknisráði eftir 

ávísun frá lækni. Efnið getur 

valdið húðertingu og leitt til 

innkirtlatruflana.

Afturköllun 

vörunnar af 

markaði

 

Til 25.09.2020. 


