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С писмо Рег. №16-00-34/17.04.2015 г. Министерство на здравеопазването ни информира за 

получени нотификации по Европейската система за бърз обмен на информация за опасни стоки, 

пуснати на пазара (GRAS-RAPEX) за следните стоки: 

 

1. нотификация А12/0390/15 – Мокри кърпички „Wet Towel Aloe Vera”, марка Papilion®, (1) 

партида 600, дата на производство: 29/04/2014; срок на годност: 29/04/2016; (2) партида 600, дата 

на производство: 07/08/2014; срок на годност: 07/08/2017; бар код EAN: 8692857013153, 

нотифицираща страна – Чешка република, страна на произход – Турция, производител - AR 

KAĞIT SAN.TİC. LTD.ŞTİ, Turgut Reis Mah. Demokrasi Cad.No:189/A, Sultanbeyli/İSTANBUL, 

www.arkagit.com, arkagit@arkagit.com; износител – неизвестен, вносител - Melita Trading  и 

дистрибутор за Чешка република - 4U Company s.r.o.,  Mezibranská 1579/4,  110 00 Praha 1 – Nové 

Město (съгласно фактура). Papilion® с екстракт от алое вера, Мокра кърпа премиално качество 

ISLAK HAVLU. Не съдържа алкохол и парабени, текстура тип “пчелна пита”, микробиологично 

и дерматологично тествани, рН 5,5. Мокрите кърпички са увити - 72 броя в многократно 

самозалепващ се пакет. Естество на риска: химично, тъй като списъкът на съставките, посочен 

върху опаковката, съдържа IPBC, (3-йод проп-2-ин-1-ил-ен-бутилкарбамат) (CAS 55406-53-6), 

което е забранено за продукти, предназначени за деца до 3 годишна възраст, съгласно точка 56 на 

Приложение V от Регламент (ЕС) № 1223/2009 относно козметичните продукти. Прониквайки 

през кожата на детето може да има неблагоприятно въздействие върху функцията на 

щитовидната жлеза. 
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2. нотификация А12/0391/15 – Мокри кърпички „BABY Wet TOWEL Papilion®”, марка 

Papilion®, партида 600, дата на производство: 30/05/2014; срок на годност: 30/05/2017, бар код 

EAN: 8692857014075, нотифицираща страна – Чешка република, страна на произход – Турция, 

производител - AR KAĞIT SAN.TİC. LTD.ŞTİ, Turgut Reis Mah. Demokrasi Cad.No:189/A, 

Sultanbeyli/İSTANBUL, www.arkagit.com, arkagit@arkagit.com; износител – неизвестен, вносител - 

Melita Trading  и дистрибутор за Чешка република - 4U Company s.r.o.,  Mezibranská 1579/4,  110 

00 Praha 1 – Nové Město (съгласно фактура). Бебешки мокри кърпички Papilion® здравословни и 

хигиенични, меки и недрастични за кожата на вашето бебе, микробиологично и дерматологично 

тествани, рН 5,5. Изборът на мама. Мокрите кърпички са увити - 80 броя в многократно 

самозалепващ се пакет.Естество на риска: химично, тъй като списъкът на съставките, посочен 

върху опаковката, съдържа IPBC, (3-йод проп-2-ин-1-ил-ен-бутилкарбамат) (CAS 55406-53-6), 

което е забранено за продукти, предназначени за деца до 3 годишна възраст, съгласно точка 56 на 

Приложение V от Регламент (ЕС) № 1223/2009 относно козметичните продукти. Прониквайки 

през кожата на детето може да има неблагоприятно въздействие върху функцията на 

щитовидната жлеза. 

   
 

   
 

3. нотификация А12/0392/15 – Мокри кърпички „Wet TOWEL Papilion®, Cream”, марка 

Papilion®, (1) партида 600, дата на производство: 30/05/2014; срок на годност: 30/05/2017; (2) 

партида 600, дата на производство: 31/05/2014; срок на годност: 31/05/2017; бар код EAN: 

8692857012958, нотифицираща страна – Чешка република, страна на произход – Турция, 

производител - AR KAĞIT SAN.TİC. LTD.ŞTİ, Turgut Reis Mah. Demokrasi Cad.No:189/A, 

Sultanbeyli/İSTANBUL, www.arkagit.com, arkagit@arkagit.com; износител – неизвестен, вносител - 

Melita Trading  и дистрибутор за Чешка република - 4U Company s.r.o.,  Mezibranská 1579/4,  110 

00 Praha 1 – Nové Město (съгласно фактура). Мокри кърпички Papilion®, Cream “Мокра кърпа 

премиално качество ISLAK BEBE HAVLU. Мокра кърпа за вашето бебе, не съдържа алкохол и 

парабени, текстура тип “пчелна пита”, микробиологично и дерматологично тествани, рН 5,5.“ 

Мокрите кърпички са увити - 72 броя в многократно самозалепващ се пакет. Естество на риска: 

химично, тъй като списъкът на съставките, посочен върху опаковката, съдържа IPBC, (3-йод 

проп-2-ин-1-ил-ен-бутилкарбамат), (CAS 55406-53-6), което е забранено за продукти, 

предназначени за деца до 3 годишна възраст, съгласно точка 56 на Приложение V от Регламент 
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(ЕС) № 1223/2009 относно козметичните продукти. Прониквайки през кожата на детето може да 

има неблагоприятно въздействие върху функцията на щитовидната жлеза. 

 

   
 

   
 

 
 

4. нотификация А12/0393/15 – Мокри кърпички „Wet TOWEL Papilion®, FRESH”, марка 

Papilion®, партида 20000, дата на производство: 26/05/2014; срок на годност: 26/05/2017, бар код 



EAN: 8692857013061, нотифицираща страна – Чешка република, страна на произход – Турция, 

производител - AR KAĞIT SAN.TİC. LTD.ŞTİ, Turgut Reis Mah. Demokrasi Cad.No:189/A, 

Sultanbeyli/İSTANBUL, www.arkagit.com, arkagit@arkagit.com; износител – неизвестен, вносител - 

Melita Trading  и дистрибутор за Чешка република - 4U Company s.r.o.,  Mezibranská 1579/4,  110 

00 Praha 1 – Nové Město (съгласно фактура). Мокри кърпички FRESH Papilion® здравословни и 

хигиенични, Мокра кърпа премиално качество ISLAK HAVLU. Не съдържа алкохол и парабени, 

текстура тип “пчелна пита”, 72 бр. микробиологично и дерматологично тествани, рН 5,5. 

Мокрите кърпички са увити - 72 броя в многократно самозалепващ се пакет. Естество на риска: 

химично, тъй като списъкът на съставките, посочен върху опаковката, съдържа IPBC, (3-йод 

проп-2-ин-1-ил-ен-бутилкарбамат), (CAS 55406-53-6), което е забранено за продукти, 

предназначени за деца до 3 годишна възраст, съгласно точка 56 на Приложение V от Регламент 

(ЕС) № 1223/2009 относно козметичните продукти. Прониквайки през кожата на детето може да 

има неблагоприятно въздействие върху функцията на щитовидната жлеза. 
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