
С писмо, получено по електронната поща с рег. №37-00-91/ 22.06.2015 г. Министерство 

на здравеопазването ни информира за получени нотификации по Системата на Съюза 

за бърз обмен на информация (GRAS RAPEX), за следните опасни продукти, открити 

на територията на Европейския съюз: 

 

1. Нотификация № А12/0668/15 - Мастило за татуировки „Тгие gold", марка Eternal 

Ink, вид True gold, партида 04/24/14; PD 05/24/14; срок на годност 4/25/16, 

нотифицираща страна - Швеция, страна на произход - САЩ, производител  и 

дистрибутор за Швеция - East street tattoo supply Olandsgatan 50, 116 63 Stockholm. 

Установено е наличие на барий над допустимите концентрации, анилин, 4-метил-m-

фенилендиамин, о-анизидин и о-толуидин, вещества които не бива да присъстват и да 

се отделят от азобагрила в мастила за татуировки, съгласно Резолюция ResAP на 

Съвета на Европа (2008 г.) относно изисквания и критерии за безопасността на 

татуировките и перманентен грим. 

 

                                                          
 

 

2. Нотификация № A12/0669/15 - Мастило за татуировки „Grey wash dark", марка 

Intenze, арт. № ST1056GWB, реф. № 105616K16001, партида № BK99IMX40 Партида 

SSI69, нотифицираща страна - Швеция, страна на произход -САЩ, производител - 

Intenze products inc, 215 Rt. 17 S. Rochelle park, Ney Jersey 07662, САЩ, 

www.intenzeproducts.com, износител - неизвестен, вносител за Австрия - Intenze 

products Austria, Erzh.-Johann str. 47, 8054 Seiersberg, http://m.intenzeproducts.eu/ и 

дистрибутор за Швеция - Tattoo super store AG, Per Eriksgatan 25A, 703 58 Orebro. 

Продуктът представлява химическа опасност, тъй като съдържа 30 пъти по-висока 

концентрация на полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ). Според Резолюция 

ResAP на Съвета на Европа (2008 г.) относно изискванията и критериите за 

безопасността на татуировките и перманентен грим, нивата на ПАВ не бива да 

надвишават 0,5 ppm.  
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3. Нотификация № A12/0670/15 - Мастило за татуировки „Tattoo", Кафяв (един от 
7 версии на цвета, продавани в комплекта), Зелен (един от 7 версии на цвета, 
продавани в комплекта), Червен (един от 7 версии на цвета, продавани в комплекта), 
Бял (един от 7 версии на цвета, продавани в комплекта), Жълт (един от 7 версии на 
цвета, продавани в комплекта); марка неизвестна, нотифицираща страна -Швеция, 
страна на произход - неизвестна, производител и износител - неизвестни, вносител и 
дистрибутор за Швеция - Vivid dreams, Hembygdsvagen 10В, 34397 Almhult. Комплект 
от 7 мастила за татуировки, пластмасови бутилки с височина около 6 сантиметра и 
вместимост 20 мл. Няма индикация за датата на производство и срока на годност. Пет 
от 7-те мастила за татуировки в комплекта съдържат вещества, които не трябва да 
присъстват в мастила за татуировки или да превишават допустимите концентрации за 
същите, съгласно Резолюция ResAP на Съвета на Европа (2008 г.) относно 
изискванията и критериите за безопасността на татуировките и перманентен грим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

4. Нотификация № A12/0671/15 - Мастило за татуировки „Micro pigment cosmetic 

color sunset", марка Biotouch, вид Sunset, бар код 000744, нотифицираща страна - 

Швеция, страна на произход - САЩ, производител - Biotouch USA, 17807 MacLaren St. 

City of Industry, CA 91744, http://www.biotouch.com/, износител - неизвестен, вносител 

за Швеция - La Beautica, Lillbrostigen 5, 184 41 Akersberga, labeautica@live.se, 

дистрибутор за неизвестен. Продуктът представлява химическа опасност, тъй като 

съдържа анилин, същият не трябва да се съдържа и да се отделя от азобагрила в 

мастила за татуировки, съгласно Резолюция ResAP на Съвета на Европа (2008 г.) 

относно изисквания и критерии за безопасността на татуировките и перманентен грим. 
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5. Нотификация № А12/0672/15 - Мастило за татуировки „Micro cream pigment for 

Permanent makeup", Grey #6 micro cream, марка Magic cosmetic, нотифицираща 

страна - Щвеция, страна на произход - Държавата Израел, производител - Magic 

cosmetic, P.O. Box 30022, Tel Aviv, износител - неизвестен, вносител за Швеция - Beauty 

city, Ostra torggatan 19, 652 24 Karlstad, matildassalong@gmail.com. дистрибутор – 

неизвестен. Продуктът съдържа арсен, барий, олово и цинк в концентрации над 

допустимите нива, визирани в  Резолюция ResAP на Съвета на Европа (2008 г.) относно 

изисквания и критерии за безопасността на татуировките и перманентен грим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Нотификация A12/0673/15 - Мастило за татуировки „Киго sumi colors tattoo ink", 
Black 1/2 oz (черно 1/2 унция), марка Kuro sumi, партида № KCTB10822, 
нотифицираща страна - Швеция, страна на произход - Китайска Народна Република 
(КНР), производител - неизвестен, износител - Ting Sin Sho Trading Co., New York, 
САЩ, вносител - Gang Wu, RenMing road nr 483, Room 327, 10000 Shanghai, КНР, 
swedenhome@qq.com и дистрибутор – неизвестен. Установено е наличие на 
полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ), кадмий, олово и цинк над допустимите 
конценрации, съгласно Резолюция ResAP на Съвета на Европа (2008 г.), относно 
изисквания и критерии за безопасността на татуировките и перманентен грим. 
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7. Нотификация № А12/0674/15 - Мастило за татуировки „Киго sumi colors tattoo 
ink", Black 1 oz (черно 1 унция), марка Kuro sumi, партида № KCTB10822, 
нотифицираща страна - Швеция, страна на произход - Япония, производител -
неизвестен, износител - Ting Sin Sho Trading Co., New York, САЩ, вносител - Kaarlo 
Segersven, 159-163 Hollywood road, flat A 17/F kam ho mansion, Sheung wan, Хонконг и 
дистрибутор – неизвестен. Продуктът съдържа полициклични ароматни въглеводороди 
(ПАВ) и олово в концентрации над допустимите нива, визирани в Резолюция ResAP на 
Съвета на Европа (2008 г.) относно изисквания и критерии за безопасността на 
татуировките и перманентен грим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Нотификация № А12/0675/15 - Мастило за татуировки „Strawberries & cream 

permanent make-up color", марка Pure colors, вид Strawberries & Cream, партида № 

010372L, нотифицираща страна - Швеция, страна на произход - САЩ, производител - I 

Max International srl, Via Emilia 41 Riccione, Италия, вносител за Обединеното Кралство 

- Killer ink ltd, Parliament Business Centre, Commerce Way, Liverpool L8 7BL, 

www.killerinktattoo.se. дистрибутор – неизвестен. Продуктът съдържа барий в 

концентрация над позволеното ниво (измерена стойност за барий: 17737 ppm). 

Съгласно Резолюция ResAP на Съвета на Европа (2008) относно изискванията и 

критериите за безопасност на татуировките и перманентен грим и за мастила за 

татуиране, нивата на барий не трябва да надвишават 50 ppm. 
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9. Нотификация № A12/0676/15 - Мастило за татуировки „Venus", марка Purebeau 

new cosmetics, вид Мастило за татуировки за перманентен грим, нотифицираща страна 

- Швеция, страна на произход - Германия, производител -Purebeau new cosmetics, 

Mozartstrasse 12, 13158 Berlin ChB 21213, Berlin, http://www.purebeau.com/n-kontakt-

de.php, износител, вносител и дистрибутор – неизвестни. Продуктът съдържа барий в 

концентрация над позволеното ниво от 50 ppm, съгласно Резолюция ResAP на Съвета 

на Европа (2008) относно изискванията и критериите за безопасност на татуировките и 

перманентен грим и за мастила за татуиране.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Нотификация № А12/0677/15 - Мастило за татуировки „MOMS", black onyx 

(черен оникс), марка Millennium Colors, партида № 31962, нотифицираща страна - 

Швеция, страна на произход - САЩ, производител - Milennium colorworks inc, 68 Cabot 

Street, New York Babylon 11704, www.technicaltattoosupply.com, износител -неизвестен, 

вносител и дистрибутор за Швеция - Yousef Eliyo Enskild firma, Engelbrektsvagen 12A, 

177 51 Jarfalla, info@makepain.se. Установено е наличие на полициклични ароматни 

въглеводороди (ПАВ) и бензен-а-пирен (BaP) над допустимите концентрации, визирани  

в Резолюция ResAP на Съвета на Европа (2008) относно изискванията и критериите за 

безопасност на татуировките и перманентен грим и за мастила за татуиране.  
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11. Нотификация № A12/0683/15 - Ръчен часовник „Herrenarmbanduhr ("Men's 

watch")", марка Kaufland, бар код: 4335896404691, партида GCEI1530200314, 

нотифицираща страна - Германия, страна на произход - КНР, производител и износител 

- Zhangzhou Hongyuan Watch Industry Co. Ltd., Jinma Rd, Beidou Industry Zone, Jinfeng 

Development District, Zhangzhou, Fujian, вносител и дистрибутор за Германия - Kaufland 

Warenhandel GmbH & Co. KG, Rotelstrasse 35, 74172 Neckarsulm. Установено е наличие 

на олово в концентрация от 1.1 гр./100 гр. Съгласно точка 63,1 от Приложение XVII на 

Регламент REACH, олово и оловни съединения не могат да се пускат на пазара или да 

се използват в отделни части от бижута, пуснати на пазара за първи път след 9 

октомври 2013 г., ако съдържанието на олово (в метала) на въпросната част е 0.05% или 

повече от теглото. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Нотификация № А12/0696/15 - Колие, марка Marenja, номер на модела 

X0006YESB5, нотифицираща страна - Обединеното Кралство, страна на произход -

КНР, производител - Marenjja, 1114 Sli Tongdege, Tongiedasha, Sungangdonglu, 1001 

Hao, Guangdong, Shenzhen, Luohu, 518001, Luohu, износител - Yilingtuo Limited, 

Tongiedasha, Tongdege,Sungandonlu 1001, 518001, Shenzhen, КНР, вносител за 

Обединеното Кралство - 4РХ Fulfillment UK LTD, Unit 5, Trident Way, International 

Trading Estate, Southall, Middlesex, UB2 5LF, London, дистрибутор - Amazon EU Sari, 5 

Rue Plaetis, L-2338, Luxembourg. Златисто колие с двойна висулка с формата на сърце, 

украсена с камъни, поставено в бяла кутия от изкуствена кожа с думата "Marenja" със 

златисти букви на капака на кутията. Колието съдържа 50 пъти от допустимите нива на 

олово,  съгласно точка 63,1 от Приложение XVII на Регламент REACH. Поглъщането и 

абсорбцията на олово през кожата и устата може да доведе до риск от отравяне. 

 

 

                                          



 

13. Нотификация № INFO/0067/15 - Мастило за татуировки „Spearmint Green", 30 

мл бутилка, марка Eternal Ink, партида № 204 Е 45, MHD 07/23/17, нотифицираща 

страна - Германия, страна на произход - САЩ, производител - Eternal Ink, Terry Walker, 

7981 Lochlin Drive, Brighton, Mi 48116, САЩ, износител - неизвестен, вносител за 

Германия - Body Cult GmbH, Wilhelm-Maybach-Str. 1, 89312 GUnzburg, дистрибутор - 

неизвестен. Продуктът съдържа барий в концентрация 8.8 гр / кг. Когато барият 

присъства в разтворими бариеви соли, той може да се абсорбира от татуировката и да 

бъде токсичен. Токсичността на бария води до сърдечни аритмии, дихателна 

недостатъчност, стомашна дисфункция, парализа, мускулни спазми и повишено кръвно 

налягане. 

Резолюцията ResAP на Съвета на Европа (2008) 1 за изискванията и критериите за 

безопасност на татуировки и перманентен грим препоръчва съдържанието на барий в 

мастила за татуировки да не превишава 50 мг/ кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


