Sub-direcció General d’Ordenació i Qualitat
Sanitàries i Farmacèutiques

Alerta sanitària de productes cosmètics, productes de cura personal i biocides
Referència

Data

PS/OOF CM 148 2022/IL

Alerta RAPEX

13/04/2022

Marca i nom comercial del/s producte/s afectat/s

-Registre a l’AEMPS

DREAM LIKE A UNICORN. Kit que conté dos productes:
- UN200202 Sombra de ojos GLAM 3
- UN200202 Brillo de labios GLAM 1
Responsable de la posada en el mercat

Creaciones Jugavi S.L.
C/ Les Foies 1-3-5. Pol. Ind. Les Foies
46830 Beniganim (Espanya)
Descripció del/s risc/os detectat/s

En el producte UN200202 Sombra de ojos GLAM 3 s’ha detectat que conté
arsènic, substancia prohibida en productes cosmètics per estar inclosa en
l’annex II del Reglament 1223/2009 amb el número 43, en les sombres
d’ulls verd i violeta.

--

Lot/s afectat/s

8001UN.21

Gravetat

Greu

En el producte UN200202 Brillo de labios GLAM 1 s’ha detectat que conté
fenoxietanol i àcid benzoic, substàncies que no hi figuren a la llista
d’ingredients de l’etiquetatge.
Informació sobre la distribució

Pendent de ser subministrada per l’empresa responsable del producte.
Mesures adoptades

La retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes del lot 8001UN.21 d’aquest producte.
Recomanacions a les persones consumidores

•
•

No adquiriu cap unitat del lot afectat d’aquest producte.
Si disposeu d’alguna unitat del lot afectat d’aquest producte, deixeu-lo d’utilitzar de manera
immediata.

Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris
Per resoldre qualsevol qüestió relacionada amb aquesta alerta sanitària, podeu enviar un correu electrònic a
controlfarmaceutic.salut@gencat.cat, indicant, en l’assumpte del correu, la referència i la marca i nom comercial
del producte afectat.
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