
С писмо, получено по електронната поща с рег. №37-00-72/ 13.05.2015 г. Министерство 

на здравеопазването ни информира за получени нотификации от Европейската система 

за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX) за: 

 

 

 

1. Нотификация № А12/0492/15 – Мастило за татуировки/перманентен грим 

„Eyeliner pigment colour and black pigment”, марка Styliderm, вид Black colour (черен 

цвят), партиди 0712 EYE и 0712 BLACK, нотифицираща страна – Франция, страна на 

произход -  Франция, производител -  SARL STYLIDERM 14 rue Gambetta 93660 

NEUILLY SUR MARNE, износител, вносител и дистрибутор – неизвестни. Пигментно 

багрило за перманентен грим - черно (черни пигментни капсули за перманентен грим) - 

- 0.5 ml. Установено е наличие  на никел в количество от 20 ppm. Продуктът 

представлява риск за здравето на потребителите, тъй като може да предизвика 

алергични реакции на организма.   

 

 

 

                                      
 

 

 

 

2. Нотификация № А12/0493/15 – Течност за електронни цигари – „Max”, марка 

PolyFlame, вид на модела Tabaco Americano (9 mg никотин), нотифицираща страна – 

Испания, страна на произход – неизвестна, производител и износител – неизвестни, 

вносител за Франция - Polyflame Europe, ZA des Petits Carreaux, 7 Avenue Du Bouton 

d'Or, 94386 Bonoeil sûr Marne и дистрибутор за Испания - Distribución Integral de Tiendas  

C/ Juan de la Cierva, 54 - Elche Parque Industrial 03203 Elche. Продуктът се предлага в 

бутилка от 10 ml с капачка на винт в опаковка от цветна картонена кутия, бар код – 

3661075076238. Установена е по-висока концентрация от 12,87 mg/ml  на никотин, 

превишаваща обявената от производителя (9 mg никотин).  Производителят посочва, че 

препаратът е вреден, а съобразно установената концентрация на никотин същият се 

клафицира като токсичен, което от своя страна изисква съответните  предупреждения и 

информация - "Токсично при контакт с кожата". 

 

 

 



                                  
 

 

3. Нотификация № А12/0505/15 – Изкуствени нокти „Art nails”, марка La Mei La, 

номер на модела – 2611, нотифицираща страна – Румъния, страна на произход – Китай, 

производител,износител и вносител – неизвестни, дистрибутор за Румъния - SC 

Blue&Rooth Cosmetics SRL Bucureşti, Sector 4, str. Turnu Mãgurele nr.5; Bucuresti. 

Комплект от пластмасови изкуствени нокти за 10 пръста с лепило в червена туба и в  

опаковка - найлонова торбичка. Лепилото съдържа дибутил фталат (DBP), който може 

да проникне през кожата в тялото, а същият е определен като канцероген -  токсичен за 

репродукцията. 

 

 

            
 
 
 

 


