ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Ζιενμιδκία: Παναζηεοή, 20 Καΐμο 2011
Θέια: Δημοζίεσζη εβδομαδιαίων κοινοποιήζεων ηης Ε.Ε. για μη αζθαλή προϊόνηα ηοσ
ζσζηήμαηος RAPEX
Ζ Γενική Γραμμαηεία Καηαναλωηή ακαημζκχκεζ ιέζς ημο Σφπμο ηζξ Θμζκμπμζήζεζξ ηδξ
Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ βζα ηδκ εαδμιάδα 25 έςξ 29 Απνζθίμο 2011 βζα ηα ιδ αζθαθή πνμσυκηα
ημο οζηήιαημξ Σαπείαξ Ακηαθθαβήξ Πθδνμθμνζχκ (RAPEX) πμο ακαβνάθμκηαζ ζημκ παναηάης
πίκαηα.
Σα πνμσυκηα πμο ακαθένμκηαζ ζηζξ εαδμιαδζαίεξ ημζκμπμζήζεζξ ημο RAPEX είηε έπμοκ εκημπζζηεί
απυ ηζξ ανιυδζεξ ανπέξ ηναηχκ ιεθχκ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ηαζ έπμοκ ηνζεεί ςξ ιδ αζθαθή,
ιε απμηέθεζια κα απαβμνεοηεί δ δζάεεζή ημοξ ζηδκ αβμνά, είηε μ ίδζμζ μζ παναβςβμί -έπμκηαξ
εκημπίζεζ ηάπμζμ δοκδηζηυ ηίκδοκμ πμο ιπμνεί αοηά κα πανμοζζάζμοκ- έπμοκ πνμαεί ζε
εεεθμφζζα απυζονζή ημοξ απυ ηδκ αβμνά ηαζ ακάηθδζδ απυ ημοξ ηαηακαθςηέξ, ζηα πθαίζζα ηςκ
οπμπνεχζεχκ ημοξ αάζεζ ημο Άνενμο 5 ηδξ ΘΤΑ Ε3-2810/2004 «Γεκζηή Αζθάθεζα ηςκ
Πνμσυκηςκ».
Ζ απαβυνεοζδ δζάεεζήξ ημοξ ζηδκ αβμνά ιπμνεί κα ανεεί εθυζμκ ημ εθάηηςια πμο ηα ηαεζζηά
ιδ αζθαθή επζδέπεηαζ δζυνεςζδξ ηαζ μζ παναβςβμί πνμαμφκ ζηζξ απαναίηδηεξ δζμνεςηζηέξ
εκένβεζεξ.
Ζ Γεκζηή Γναιιαηεία Θαηακαθςηή (Γ.Γ.Θ.) έπεζ ηαεζενχζεζ ηδ δδιμζίεοζδ ηςκ εαδμιαδζαίςκ
ημζκμπμζήζεςκ ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ βζα ιδ αζθαθή πνμσυκηα (RAPEX) ζηδκ εθθδκζηή
βθχζζα, υπςξ ιεηαθένεδηακ ζηδκ ηεκηνζηή
δθεηηνμκζηή δζεφεοκζδ http://www.efpolis.gr.

ζεθίδα

ηδξ ζζημζεθίδαξ ηδξ Γ.Γ.Θ. ζηδκ

Ζ Γ.Γ.Θ. πνμααίκεζ ζηδ δδιμζίεοζδ αοηχκ ηαζ ζημκ Σφπμ, πνμηεζιέκμο αθεκυξ κα οπάνπεζ
δοκαηυηδηα άιεζδξ εκδιένςζδξ ημο εονφηενμο ηαηακαθςηζημφ ημζκμφ ηαζ αθεηένμο μζ ηοπυκ
δζαηζκδηέξ ηςκ πνμσυκηςκ αοηχκ ζηδκ εθθδκζηή αβμνά κα πνμααίκμοκ ζε άιεζδ απυζονζή ημοξ
ηαζ ηαοηυπνμκδ εκδιένςζδ ηδξ εηάζημηε ανιυδζαξ ανπήξ βζα ηδκ επζηήνδζδ ηδξ αβμνάξ,
ακάθμβα ιε ηδκ ηαηδβμνία ζηδκ μπμία οπάβεηαζ ημ πνμσυκ. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ ζε πενίπηςζδ
δζαπίζηςζδξ απυ ηζξ ανιυδζεξ εθεβηηζηέξ ανπέξ, μζ μπμίεξ εκενβμπμζμφκηαζ αιέζςξ ιεηά απυ
ηάεε εζδμπμίδζδ ιέζς ημο ζοζηήιαημξ RAPEX ή φζηενα απυ ηαηαββεθίεξ ηαηακαθςηχκ, υηζ ηα
πνμσυκηα αοηά ελαημθμοεμφκ κα ηοηθμθμνμφκ ζηδκ εθθδκζηή αβμνά, δ Γ.Γ.Θ. εα επζαάθθεζ
αοζηδνέξ δζμζηδηζηέξ ηονχζεζξ ιε αάζδ ημ Λυιμ 2251/94 ζε υθμοξ υζμοξ ειπθέημκηαζ ζηδκ
αθοζίδα δζαηίκδζδξ ηςκ πνμσυκηςκ αοηχκ ζηδκ εθθδκζηή αβμνά.

ύζηημα ηατείας ανηαλλαγής πληροθοριών για αζθάλεια προϊόνηων
πλην ηροθίμων (RAPEX)
- Εβδομαδιαία αναφορά κοινοποιήζεων μέζω RAPEX –
Αναθορά 18 - 2011

No.

Κοινοποιούζα
τώρα

1
0386/11

ΑΤΣΡΗΑ

Προϊόν

Φύζη κινδύνοσ

Θαηδβμνία: Παζπκίδζα

Πκζβιυξ

Πνμσυκ: "Funny Dogs"
ζμημθαηέκζα αοβά ιε παζπκίδζα

Σμ πνμσυκ εκέπεζ ηίκδοκμ
πκζβιμφ, ηαεχξ ημ
απμζπχιεκμ επζζηυιζμ
ημο θμοζηςημφ
παζπκζδζμφ ιε έθζηα είκαζ
πμθφ ιζηνυ πμο ζδιαίκεζ
υηζ ιπμνεί κα ηαηαπμεεί
απυ παζδζά.

Κάνηα: Baby
Σφπμξ / ανζειυξ ιμκηέθμο:
L.0148 Ζιενμιδκία θήλδξ
«Best before»: 30.05.2012
Πενζβναθή: Δλςηενζηυ:
Ακαδζπθμφιεκμ ημοηί απυ
πανηυκζ Δζςηενζηυ: Φφθθμ
αθμοιζκίμο (ζοζηεοαζία βζα ημ
ζμημθαηέκζμ αοβυ) ηαζ
πθαζηζηυ αοβυ ζε δφμ ιένδ
(ζοζηεοαζία βζα ημ παζπκίδζ).
Έκεεημ ζοζηεοαζίαξ:
Πνμεζδμπμζήζεζξ ηαζ μδδβίεξ
ζοκανιμθυβδζδξ.
Υαναηηδνζζηζηά: Θάεε
ζμημθαηέκζμ αοβυ πενζέπεζ
πθαζηζηυ αοβυ δφμ ιενχκ
(ηίηνζκμ). Θάεε πθαζηζηυ αοβυ
πενζέπεζ έκα παζπκίδζ, ή ηα
ιένδ βζα ηδ ζοκανιμθυβδζδ
εκυξ παζπκζδζμφ, ζφιθςκα ιε
ηζξ μδδβίεξ (υθα ηα ιένδ είκαζ
πθαζηζηά). Γζάθμνα ιμκηέθα:
π.π. αοημηίκδημ, παπαβάθμξ ζε
ιζα ημφκζα, θμοζηςηυ παζπκίδζ
ιε έθζηα. Γζαζηάζεζξ:
αοημηίκδημ: 4 cm ιήημξ,
παπαβάθμξ: πενίπμο 7 cm
φρμξ, θμοζηςηυ παζπκίδζ:
πενίπμο 6 εηαημζηά ιήημξ.
Ιεζημονβία: Φμοζηςηυ παζπκίδζ
ιε έθζηα: αέναξ δζμπεηεφεηαζ
απυ ημ επζζηυιζμ, δ έθζηα
βονίγεζ ηαζ ακορχκεηαζ ζημκ

Σμ πνμσυκ δεκ
ζοιιμνθχκεηαζ πνμξ ηδκ
Οδδβία Παζπκζδζχκ ηαζ ημ
ζπεηζηυ Δονςπασηυ
Πνυηοπμ EN 71.

Μέηρα ποσ
έτοσν ληθθεί
από ηην
Κοινοποιούζα
τώρα
Δεεθμφζζα
παφζδ ηςκ
πςθήζεςκ.

αένα.
Υχνα πνμέθεοζδξ: Ηηαθία

2
0387/11

ΗΠΑΛΗΑ

Θαηδβμνία: Δίδδ έκδοζδξ,
οθάζιαηα ηαζ είδδ ιυδαξ
Πνμσυκ: Παζδζηά ζακδάθζα
Κάνηα: Dossan
Σφπμξ / ανζειυξ ιμκηέθμο:
Κμκηέθμ: 22425, 22428 ηαζ
22429
Πενζβναθή: Παζδζηά ζακδάθζα
ιε ημ επάκς ιένμξ απυ
φθαζια ηαζ ζοκεεηζηέξ ζυθεξ.
Βνεθζηά ιεβέεδ (19 ηαζ 21).
ηδ ιία πθεονά ημο πέθιαημξ
οπάνπεζ έκα ημοιπί πμο ιπμνεί
κα αθαζνεεεί. Πενζβναθή ηδξ
ζοζηεοαζίαξ: ημοηί απυ
πανηυκζ πμο θένεζ επςκοιία,
ανζειυ πνμσυκημξ, πνχια ηαζ
ιέβεεμξ.

Πκζβιυξ
Σμ πνμσυκ εκέπεζ ηίκδοκμ
πκζβιμφ, ηαεχξ ηα
οπμδήιαηα έπμοκ
ιζηνμζημπζηά ημιιάηζα
ηα μπμία πςνμφκ
ελμθμηθήνμο ζημκ
ηφθζκδνμ ιζηνχκ
ημιιαηζχκ.

Ζ εζζαβςβή
απμννίθεδηε
απυ ηζξ
ηεθςκεζαηέξ
ανπέξ.

Σμ πνμσυκ δεκ
ζοιιμνθχκεηαζ ιε ημ
ζπεηζηυ εεκζηυ πνυηοπμ
UNE 40902.

Υχνα πνμέθεοζδξ: Θίκα

3
0388/11

ΗΠΑΛΗΑ

Θαηδβμνία: Δίδδ έκδοζδξ,
οθάζιαηα ηαζ είδδ ιυδαξ
Πνμσυκ: Παζδζηά ζακδάθζα
"Dora the Explorer"
Κάνηα: Cerda
Σφπμξ / ανζειυξ ιμκηέθμο:
Κμκηέθμ: 603244. Bar code:

Πκζβιυξ
Σμ πνμσυκ εκέπεζ ηίκδοκμ
πκζβιμφ, ηαεχξ ηα ιζηνά
δζαημζιδηζηά ζημζπεία
ιπμνμφκ εφημθα κα
απμημθθδεμφκ ηαζ εα
ιπμνμφζακ κα
ημπμεεηδεμφκ ζε ζηυια
παζδζμφ.
Σμ πνμσυκ δεκ

Ζ εζζαβςβή
απμννίθεδηε
απυ ηζξ
ηεθςκεζαηέξ
ανπέξ.

8427418238535
Πενζβναθή: ακδάθζα
παναθίαξ βζα ημνίηζζα ηφπμο
ζαβζμκάναξ (flip-flop), ιε
ζοκεεηζηυ πάκς ιένμξ ηαζ
ζυθεξ. Πενζβναθή ηδξ
ζοζηεοαζίαξ: δζάθακδ
πθαζηζηή ζαημφθα ιε δζάθμνεξ
εηζηέηεξ πμο θένμοκ ηζξ
αηυθμοεεξ πθδνμθμνίεξ:
ιάνηα ηαζ επςκοιία,
ηαοηυηδηα εζζαβςβέα,
πνμεζδμπμζήζεζξ, reference ηαζ
bar code.

ζοιιμνθχκεηαζ ιε ημ
ζπεηζηυ εεκζηυ πνυηοπμ
UNE 40902.

Υχνα πνμέθεοζδξ: Θίκα

4
0389/11

ΖΛΩΚΔΛΟ
ΒΑΗΙΔΗΟ

Θαηδβμνία: Ζθεηηνζηέξ
ζοζηεοέξ
Πνμσυκ: Πνμζανιμβέαξ
νεφιαημξ - θμνηζζηήξ ηζκδημφ
ηδθεθχκμο
Κάνηα: Άβκςζηδ
Σφπμξ / ανζειυξ ιμκηέθμο:
Άβκςζημξ
Πενζβναθή: Πνμζανιμβέαξ
νεφιαημξ - θμνηζζηήξ ηζκδημφ
ηδθεθχκμο ιε ιαφνμ
πενίαθδια, ιε θςξ LED.
Δίζμδμξ: 100 - 240 V 50 / 60
Hz. Έλμδμξ: 5 V DC 1000 mA
+ / - 5%.

Φςηζά ηαζ δθεηηνμπθδλία
Σμ πνμσυκ εκέπεζ ηίκδοκμ
θςηζάξ ηαζ
δθεηηνμπθδλίαξ δζυηζ:
- Ο ιεηαζπδιαηζζηήξ δεκ
έπεζ επανηή ιυκςζδ
- Έκα παθανυ ηαθχδζμ εα
ιπμνμφζε κα ιεζχζεζ ημ
ιήημξ ενποζιμφ ηαζ ηα
δζάηεκα
- Ο πνμζανιμβέαξ δεκ
έπεζ ζπεδζαζηεί ή
ηαηαζηεοαζηεί βζα κα
ακείζηακηαζ ζηζξ
πνμαθεπυιεκεξ
οπενθμνηχζεζξ

Υχνα πνμέθεοζδξ: Θίκα
- Ο πνμζανιμβέαξ έπεζ
αηίδεξ ακεπανημφξ
ιεβέεμοξ.
Σμ πνμσυκ δεκ
ζοιιμνθχκεηαζ πνμξ ηδκ

Θαηάζπεζδ ημο
πνμσυκημξ απυ
ηζξ ανπέξ

Οδδβία Υαιδθήξ Σάζδξ
(LVD) ηαζ ημ ζπεηζηυ
εεκζηυ πνυηοπμ BS 1363.

5
0390/11

ΒΟΤΙΓΑΡΗΑ

Θαηδβμνία: Ακηζηείιεκα
παζδζηήξ θνμκηίδαξ ηαζ
παζδζηυξ ελμπθζζιυξ
Πνμσυκ: Βνεθζηή ζηνάηα
Κάνηα: BLB / BaoLeBao /
Σφπμξ / ανζειυξ ιμκηέθμο: Αν.
ιμκηέθμο: 6130, barcode:
6936780300013
Πενζβναθή: Ζ ζηνάηα ιςνμφ
είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ
πθαζηζηυ ιε πηοζζυιεκα
ιεηαθθζηά ζηδνίβιαηα ηαζ
οθαζιάηζκμ ηάεζζια πάκς ζημ
μπμίμ οπάνπεζ ιζα επζβναθή.
Τπάνπεζ, επίζδξ, έκα ηναπέγζ ή
δίζημξ ιε ζηενεςιέκα
παζπκίδζα. Σμ πνμσυκ πςθείηαζ
ζε ζοζηεοαζίεξ
πμθοαζεοθεκίμο ιε έκα ζεη
μδδβζχκ βζα πνήζδ ζε λέκδ
βθχζζα.

Σναοιαηζζιμί
Σμ πνμσυκ εκέπεζ ηίκδοκμ
πνυηθδζδξ
ηναοιαηζζιχκ ζε ιζηνά
παζδζά, δζυηζ ιπμνεί κα
ακαηναπεί, εκχ δεκ έπεζ
επανηή ακημπή ηαζ
ιπμνεί κα ζπάζεζ ηαηά ηδ
πνήζδ.

Απαβυνεοζδ
πςθήζεςκ ιε
εκημθή ηςκ
ανπχκ.

Σμ πνμσυκ δεκ
ζοιιμνθχκεηαζ πνμξ ημ
ζπεηζηυ Δονςπασηυ
Πνυηοπμ EN 1273.

Υχνα πνμέθεοζδξ: Θίκα

6
0391/11

ΒΟΤΙΓΑΡΗΑ

Θαηδβμνία: Ακηζηείιεκα
παζδζηήξ θνμκηίδαξ ηαζ
παζδζηυξ ελμπθζζιυξ
Πνμσυκ: Θανεηθάηζ ιςνμφ
Κάνηα: BBH / BaoBaoHao
Σφπμξ / ανζειυξ ιμκηέθμο: Αν.
ιμκηέθμο: 217-107, barcode:
6 938318 900061
Πενζβναθή: Πηοζζυιεκμ
ηανεηθάηζ ιςνμφ βζα παζδζά ιε
ζςθδκμεζδή δμιή ηαζ έκα

Σναοιαηζζιμί
Σμ πνμσυκ εκέπεζ ηίκδοκμ
πνυηθδζδξ
ηναοιαηζζιχκ, ηαεχξ μζ
ιδπακζζιμί ηθεζδχιαημξ
δεκ είκαζ επανηείξ ηαζ ημ
οπμπυδζμ δεκ είκαζ
ζηαεενυ.
Σμ πνμσυκ δεκ
ζοιιμνθχκεηαζ πνμξ ημ
ζπεηζηυ Δονςπασηυ
Πνυηοπμ EN 14988.

Απαβυνεοζδ
πςθήζεςκ ιε
εκημθή ηςκ
ανπχκ.

ζηαεενυ δίζημ βζα ηνυθζια. Σμ
πνμσυκ πςθείηαζ ζε ζοζηεοαζία
απυ πανηυκζ ιε ζεη μδδβζχκ
βζα πνήζδ ζε λέκδ βθχζζα.
Υχνα πνμέθεοζδξ: Θίκα

7
0392/11

ΒΟΤΙΓΑΡΗΑ

Θαηδβμνία: Δίδδ έκδοζδξ,
οθάζιαηα ηαζ είδδ ιυδαξ
Πνμσυκ: Παζδζηυ θυνεια
Κάνηα: ЙО-ЛИ Detski Magazin
Σφπμξ / ανζειυξ ιμκηέθμο:
Article No.116
Πενζβναθή: Παζδζηυ θυνεια ιε
ημνδυκζα πμο έπμοκ εθεφεενεξ
άηνεξ ζηδκ πενζμπή ημο θαζιμφ
ηαζ πνςιαηζζηέξ πάκηνεξ.
Κεβέεδ: φρμξ 90 cm, 102 cm,
114 cm, 126 cm, 138 cm ηαζ
150 cm. φκεεζδ: 100%
ααιαάηζ, ιε έκα εθαζηζηυ πάκς
ιένμξ δζαημζιδιέκμ ιε
δακηέθα. Σμ πνμσυκ πςθείηαζ
πςνίξ ζοζηεοαζία.

ηναββαθζζιυξ ηαζ
ηναοιαηζζιμί

Απυζονζδ απυ
ηδκ αβμνά ηαζ
δζμνεςηζηέξ
Σμ πνμσυκ εκέπεζ ηίκδοκμ εκένβεζεξ ιε
εκημθή ηςκ
ζηναββαθζζιμφ, ελαζηίαξ
ηδξ πανμοζίαξ ημνδμκζχκ ανπχκ.
ζηδκ πενζμπή ημο θαζιμφ.
Σμ πνμσυκ δεκ
ζοιιμνθχκεηαζ πνμξ ημ
ζπεηζηυ Δονςπασηυ
Πνυηοπμ EN 14682.

Υχνα πνμέθεοζδξ: Θίκα

8

ΒΟΤΙΓΑΡΗΑ

Θαηδβμνία: Δίδδ έκδοζδξ,

ηναββαθζζιυξ ηαζ

Απυζονζδ απυ
ηδκ αβμνά ιε

0393/11

οθάζιαηα ηαζ είδδ ιυδαξ

ηναοιαηζζιμί

Πνμσυκ: Παζδζηυ θυνεια

Σμ πνμσυκ εκέπεζ ηίκδοκμ
ζηναββαθζζιμφ, ελαζηίαξ
ηδξ πανμοζίαξ ημνδμκζχκ
ζηδκ πενζμπή ημο θαζιμφ.

Κάνηα: ЙО-ЛИ Detski Magazin
Σφπμξ / ανζειυξ ιμκηέθμο:
Πνμζυκ F- 889
Πενζβναθή: Παζδζηυ θυνεια ιε
ημνδυκζα πμο έπμοκ εθεφεενεξ
άηνεξ ζηδκ πενζμπή ημο
θαζιμφ. Κεβέεδ: φρμξ 90 cm,
102 cm, 114 cm, 126 cm, 138
cm, 150 cm ηαζ 162 cm,
ζφκεεζδ: 90% ααιαάηζ ηαζ
10% πμθοεζηέναξ, ιε
δζαηυζιδζδ απυ δακηέθα ιε
ζηενεςιέκα ρεφηζηα
δζαιάκηζα. Σμ πνμσυκ πςθείηαζ
πςνίξ ζοζηεοαζία.

εκημθή ηςκ
ανπχκ.

Σμ πνμσυκ δεκ
ζοιιμνθχκεηαζ πνμξ ημ
ζπεηζηυ Δονςπασηυ
Πνυηοπμ EN 14682.

Υχνα πνμέθεοζδξ: Θίκα

9
0394/11

ΒΟΤΙΓΑΡΗΑ

Θαηδβμνία: Δίδδ έκδοζδξ,
οθάζιαηα ηαζ είδδ ιυδαξ
Πνμσυκ: Παζδζηά ιπμοθάκ
Κάνηα: Mickey Mouse
Σφπμξ / ανζειυξ ιμκηέθμο:
Barcode: 3554803086657
πνμσυκ: 34778
Πενζβναθή: Παζδζηά ιπμοθάκ,
πμο πνμμνίγμκηαζ βζα παζδζά
έςξ 7 εηχκ, ζε δζάθμνα
πνχιαηα - ζημφνμ πνάζζκμ,
ζημφνμ ιπεγ, ιαφνμ ηαζ ιπεγ.
Τπάνπεζ ιζα γχκδ ζηδκ πενζμπή
ηδξ ιέζδξ, ηαεχξ ηαζ
ζηενεςιέκεξ εηζηέηεξ ιε
πθδνμθμνίεξ ζηα Βμοθβάνζηα:
"Mickey Mouse", ημ υκμια
εζζαβςβέα, 100%
πμθοεζηέναξ, ιζα εηζηέηα πμο
δείπκεζ ημκ ανζειυ πνμσυκημξ

ηναββαθζζιυξ

Απυζονζδ απυ
ηδκ αβμνά ηαζ
Σμ πνμσυκ εκέπεζ ηίκδοκμ δζμνεςηζηέξ
εκένβεζεξ ιε
ζηναββαθζζιμφ, ελαζηίαξ
ηδξ πανμοζίαξ ημνδμκζχκ εκημθή ηςκ
ζηδκ πενζμπή ημο θαζιμφ. ανπχκ.
Σμ πνμσυκ δεκ
ζοιιμνθχκεηαζ πνμξ ημ
ζπεηζηυ Δονςπασηυ
Πνυηοπμ EN 14682.

Λμ 34778. ημ εζςηενζηυ ημο
ιπμοθάκ είκαζ εηζηέηεξ απυ
φθαζια μζ μπμίεξ πενζέπμοκ
μνζζιέκα ζφιαμθα βζα ηδκ
θνμκηίδα ημο πνμσυκημξ.
Υχνα πνμέθεοζδξ: Θίκα
(Σμ πνμσυκ ιπμνεί κα είκαζ
πθαζηυ)

10
0395/11

ΒΟΤΙΓΑΡΗΑ

Θαηδβμνία: Δίδδ έκδοζδξ,
οθάζιαηα ηαζ είδδ ιυδαξ

ηναββαθζζιυξ ηαζ
ηναοιαηζζιμί

Πνμσυκ: Παζδζηά ζφκμθα βζα
ζπμν

Σμ πνμσυκ εκέπεζ ηίκδοκμ
ζηναββαθζζιμφ ηαζ
πνυηθδζδξ
ηναοιαηζζιχκ, ελαζηίαξ
ηδξ πανμοζίαξ ημνδμκζχκ
πενίζθζλδξ ζηδκ
ημοημφθα ηαζ ζηδκ
πενζμπή ηδξ ιέζδξ.

Κάνηα: Hannah Montana
Σφπμξ / ανζειυξ ιμκηέθμο:
Άβκςζημξ
Πενζβναθή: Παζδζηά ζφκμθα
πμο πνμμνίγμκηαζ βζα παζδζά
έςξ 7 εηχκ. Σμ επάκς ιένμξ
είκαζ ιζα αεθδηζηή ιπθμφγα
πμο έπεζ ημοημφθα ιε
ημνδυκζα ηαζ ημ ηάης ιένμξ
είκαζ έκα πακηεθυκζ ιε
ημνδυκζα ζηδκ πενζμπή ηδξ
ιέζδξ. Φένεζ εηζηέηα ιε ηζξ
επζβναθέξ "Hannah Montana",
"100% ααιαάηζ",
"Θαηαζηεοάγεηαζ ζηδκ
Σμονηία" ηαζ ιζα εηζηέηα ιε
πθδνμθμνίεξ ζηα Βμοθβάνζηα:
πνμσυκ: ζεη, ζφκεεζδ: 100%
ααιαάηζ. Τπάνπεζ ιζα
ηοπςιέκδ εζηυκα ημνζηζζμφ ηαζ
δ επζβναθή "Hannah Montana"
ζηζξ ηζέπεξ ηδξ ιπθμφγαξ ηαζ
ημο πακηεθμκζμφ.
Υχνα πνμέθεοζδξ: Σμονηία
(Σμ πνμσυκ ιπμνεί κα είκαζ
πθαζηυ)

Σμ πνμσυκ δεκ
ζοιιμνθχκεηαζ πνμξ ημ
ζπεηζηυ Δονςπασηυ
Πνυηοπμ EN 14682.

Απαβυνεοζδ
πςθήζεςκ ιε
εκημθή ηςκ
ανπχκ.

11
0396/11

ΦΗΛΙΑΛΓΗΑ

Θαηδβμνία: Δίδδ έκδοζδξ,
οθάζιαηα ηαζ είδδ ιυδαξ
Πνμσυκ: Θαζηυθ
Κάνηα: Global Accessories
Σφπμξ / ανζειυξ ιμκηέθμο:
Πνμσυκ αν. 37122 ζημ
ηζιμθυβζμ

Υδιζηυξ
Σμ πνμσυκ εκέπεζ πδιζηυ
ηίκδοκμ ηαεχξ πενζέπεζ
αγςπνχιαηα (ιαφνμ
πνχια), πμο
απεθεοεενχκμοκ 4500
mg/kg αεκγζδίκδ.

Ζ εζζαβςβή
απμννίθεδηε
απυ ηζξ
ηεθςκεζαηέξ
ανπέξ.

Σμ πνμσυκ δεκ
ζοιιμνθχκεηαζ ιε ημκ
Πενζβναθή: Καφνμ ιακηίθζ απυ Θακμκζζιυ REACH.
αζζηυγδ (91%) ηαζ ιεηάλζ
(9%). Κέβεεμξ 70 x 180 cm.
Υχνα πνμέθεοζδξ: Ηκδία

12
0397/11

ΗΣΑΙΗΑ

Θαηδβμνία: Παζπκίδζα
Πνμσυκ: Παζπκίδζ βενακυξ
"Crawler Crane"
Κάνηα: Hobby Engine
Σφπμξ / ανζειυξ ιμκηέθμο: HE
-805
Πενζβναθή: Ζθεηηνζηυξ
βενακυξ παζπκίδζ ιε
επακαθμνηζγυιεκεξ ιπαηανίεξ
μζ μπμίεξ απμηεθμφκ
ακαπυζπαζημ ηιήια ημο ίδζμο
ημο παζπκζδζμφ. Δπίζδξ,
πενζθαιαάκμκηαζ: έκα
θμνηζζηήξ ιπαηανίαξ (ιμκηέθμ
AD-0920-VD8P) ιε ηδ
ζήιακζδ CE, έκα
ηδθεπεζνζζηήνζμ, επίζδξ ιε ηδ
ζήιακζδ CE, πάκς ζημ μπμίμ
είκαζ ηοπςιέκδ δ θνάζδ
"Crawler Crane HE-0805
ζοπκυηδηα 26,995 Mhz", ηαζ
ιζα ζεζνά επακαθμνηζγυιεκεξ
ιπαηανίεξ ιε πνάζζκμ πθαζηζηυ

Φςηζά

Απυζονζδ απυ
ηδκ αβμνά ιε
Σμ πνμσυκ εκέπεζ ηίκδοκμ, εκημθή ηςκ
ανπχκ.
βζαηί μζ
επακαθμνηζγυιεκεξ
ιπαηανίεξ ιπμνεί κα
εηναβμφκ.
Έκα αηφπδια έπεζ
ακαθενεεί.

πενζηφθζβια πμο θένεζ ημ
ηείιεκμ "BFN NI MH 48AA 800
m Ah 7,2 V"
Υχνα πνμέθεοζδξ: Θίκα

13
0398/11

ΗΠΑΛΗΑ

Θαηδβμνία: Ζθεηηνζηέξ
ζοζηεοέξ
Πνμσυκ: Λημοί θαιπηήνα
"Europa"
Κάνηα: CYO
Σφπμξ / ανζειυξ ιμκηέθμο:
Κμκηέθμ / πανηίδα: LH 04
Πενζβναθή: Ιεοηυ κημοί.
Πενζβναθή ηδξ ζοζηεοαζίαξ:
κημοί ζε πθαζηζηή ζοζηεοαζία
πμο βνάθεζ: Europa. Ref LH04.

Ζθεηηνμπθδλία
Σμ πνμσυκ εκέπεζ ηίκδοκμ
δθεηηνμπθδλίαξ, ηαεχξ
ηαηά ηδκ ημπμεέηδζδ ημο
θαιπηήνα μ πνήζηδξ
ιπμνεί κα αββίλεζ ημ
δθεηηνμθυνμ ηαπάηζ.

Ζ εζζαβςβή
απμννίθεδηε
απυ ηζξ
ηεθςκεζαηέξ
ανπέξ.

Σμ πνμσυκ δεκ
ζοιιμνθχκεηαζ ιε ημ
ζπεηζηυ εεκζηυ πνυηοπμ
UNE 20315.

Υχνα πνμέθεοζδξ: Θίκα

14
0399/11

ΑΤΣΡΗΑ

Θαηδβμνία: Θαθθοκηζηά

Υδιζηυξ

Πνμσυκ: Θνέια θεφηακζδξ
δένιαημξ "Skin Lightening
Serum"

Σμ πνμσυκ εκέπεζ πδιζηυ
ηίκδοκμ ηαεχξ πενζέπεζ
2% ηαηά αάνμξ
οδνμηζκυκδ πμο
εκδέπεηαζ κα έπεζ
ηανηζκμβυκμ δνάζδ.

Κάνηα: Clear Essence
Σφπμξ / ανζειυξ ιμκηέθμο:
EAN: 7 37192 10000 2 LOT:
100301-1, EXP: 03/12
Πενζβναθή: Ακαδζπθμφιεκμ
ημοηί απυ πανηυκζ πμο πενζέπεζ
έκα πθαζηζηυ ιπμοηάθζ ιε
ακηθία ειαμθμθυνμ, 15 ml.

Σμ πνμσυκ δεκ
ζοιιμνθχκεηαζ πνμξ ημκ
Θακμκζζιυ βζα ηα
ηαθθοκηζηά.

Δεεθμφζζα
παφζδ
πςθήζεςκ.

Υχνα πνμέθεοζδξ: Ζκςιέκεξ
Πμθζηείεξ

15
0400/11

ΓΔΡΚΑΛΗΑ

Θαηδβμνία: Θαθθοκηζηά

Υδιζηυξ

Πνμσυκ: πνέο ιαθθζχκ
Υνχιαημξ, Ιάιρδξ " Color Haarspray (4 δζαθμνεηζηέξ
απμπνχζεζξ), GlitterHaarspray"

Σα πνμσυκηα εκέπμοκ
πδιζηυ ηίκδοκμ δζυηζ
πενζέπμοκ ιεηαλφ 55%
ηαζ 85% (ζε ζπέζδ ιε ημ
ιδ-πνμςεδηζηυ
πενζεπυιεκμ) ιεεακυθδξ.
Δπζπθέμκ, εκημπίζηδηε
έςξ ηαζ 1,4% αεκγυθζμ.
Συζμ δ ιεεακυθδ υζμ ηαζ
ημ αεκγυθζμ, είκαζ μοζίεξ
πμο είκαζ ημλζηέξ υηακ
εζζπκέμκηαζ ή
ηαηαπίκμκηαζ ηαζ υηακ
έθεμοκ ζε επαθή ιε ημ
δένια. Σμ αεκγυθζμ είκαζ
επίζδξ ηαλζκμιδιέκμ ςξ
ηανηζκμβυκμ ηαζ
ιεηαθθαλζμβυκμ. Ζ
ιεεακυθδ μδδβεί ζε
αθάαδ ημο ηεκηνζημφ
κεονζημφ ζοζηήιαημξ,
ζδίςξ ζηα μπηζηά κεφνα,
ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζημοξ
κεθνμφξ, ημ ήπαν, ηδκ
ηανδζά ηαζ άθθα υνβακα.
Σα πνμσυκηα δεκ
ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ηδκ
Οδδβία Θαθθοκηζηχκ
76/768/EEC δεδμιέκμο
υηζ δ θαζκυθδ
απαβμνεφεηαζ.

Κάνηα: Pyro-Partner
Σφπμξ / ανζειυξ ιμκηέθμο:
EAN-Code Color -Haarsprays:
4040467078132, Ref
πνμσυκημξ 7813
EAN-Code Glitter-Haarspray:
4040467078149, Ref
πνμσυκημξ 7814
Πενζβναθή: Γμπεία ρεηαζιμφ
οπυ πίεζδ ζε έκημκα πνχιαηα
ιε νμγ, ιπθε, ηίηνζκμ, ιμα ηαζ
πθαζηζηά βοαθζζηενά ηαπάηζα.
Υχνα πνμέθεοζδξ: Θίκα

16
0401/11

ΗΠΑΛΗΑ

Θαηδβμνία: Ζθεηηνζηέξ
ζοζηεοέξ
Πνμσυκ: Λημοί
Κάνηα: Luzfin
Σφπμξ / ανζειυξ ιμκηέθμο: Ref: 74, 75, 62HP, 534S ηαζ
63JP, Bar code: Ref.
74:8429192000605, Ref. 75:

Ζθεηηνμπθδλία
Σμ πνμσυκ εκέπεζ ηίκδοκμ
δθεηηνμπθδλίαξ, ηαεχξ:
- Δίκαζ δοκαηή δ άιεζδ
επαθή ιε ηα
δθεηηνμθυνα ιένδ ηαηά
ηδκ ημπμεέηδζδ
- Σα είδδ 62 HP ηαζ 63 JP

Δεεθμφζζα
απυζονζδ απυ
ηδκ αβμνά
ιέζς ημο
εζζαβςβέα.

Ζ εζζαβςβή
απμννίθεδηε
απυ ηζξ
ηεθςκεζαηέξ
ανπέξ.

8429192000612.
Πενζβναθή: Κεηαθθζηά κημοί
ηαζ πνμζανιμβείξ θαιπηήνςκ.
Σμ ειπμνζηυ ζήια, ημ
reference number ηαζ barcode
ακαβνάθμκηαζ ζηδκ εηζηέηα.
Δίκαζ ζοζηεοαζιέκα ζε ημοηζά
απυ πανηυκζ ηαζ πςθμφκηαζ
πφια.
Υχνα πνμέθεοζδξ: Θίκα

δεκ πθδνμφκ ηζξ
πνμτπμεέζεζξ επεζδή μ
ευθμξ ημο κημοί ιπμνεί
κα αθαζνεεεί πςνίξ ηδ
πνήζδ ηάπμζμο
ενβαθείμο. Όηακ
παθανχκεζ δ θάιπα
λεαζδχκεζ, αθήκμκηαξ ηα
δθεηηνμθυνα ιένδ
πνμζαάζζια.
- Δάκ έκα πενζεθζβιέκμ
ηαθχδζμ πςνζζηεί απυ
ημκ πυθμ, ιπμνεί κα
αββίλεζ πνμζαάζζια
ιεηαθθζηά ιένδ ηαζ,
επίζδξ, μ ηνίημξ ιυκςζδξ
ακάιεζα ζηα πνμζαάζζια
δθεηηνμθυνα ηαζ ζηα
ιεηαθθζηά ιένδ ιπμνεί
κα αθαζνεεεί πςνίξ ηδ
πνήζδ ηάπμζμο
ενβαθείμο.
Σμ πνμσυκ δεκ
ζοιιμνθχκεηαζ ιε ημ
ζπεηζηυ εεκζηυ πνυηοπμ
UNE 20315.

17
0402/11

ΖΛΩΚΔΛΟ
ΒΑΗΙΔΗΟ

Θαηδβμνία: Ζθεηηνζηέξ
ζοζηεοέξ
Πνμσυκ: Φμνηζζηήξ βζα ηζκδηά
ηδθέθςκα
Κάνηα: Best Mobile
Σφπμξ / ανζειυξ ιμκηέθμο:
Σφπμξ: KJ-TC19A
Πενζβναθή: Καφνμξ,
θμνηζζηήξ ηζκδημφ ηδθεθχκμο
AC / DC ιε έκα θεπηυ
ηνζβςκζημφ ζπήιαημξ θςξ
LED.
Υχνα πνμέθεοζδξ: Θίκα

Φςηζά ηαζ δθεηηνμπθδλία
Σμ πνμσυκ εκέπεζ ηίκδοκμ
δθεηηνμπθδλίαξ, ηαεχξ
δεκ έπεζ επανηή ιυκςζδ
ιεηαλφ ηςκ ηοηθςιάηςκ
εζζνμχκ ηαζ εηνμχκ.
Σμ πνμσυκ δεκ
ζοιιμνθχκεηαζ πνμξ ηδκ
Οδδβία Υαιδθήξ Σάζδξ
(LVD) ηαζ ημ ζπεηζηυ
εεκζηυ πνυηοπμ BS1363.

Απαβυνεοζδ
πςθήζεςκ ηαζ
απυζονζδ απυ
ηδκ αβμνά ιε
εκημθή ηςκ
ανπχκ.

18
0403/11

ΘΤΠΡΟ

Θαηδβμνία: Δίδδ έκδοζδξ,
οθάζιαηα ηαζ είδδ ιυδαξ
Πνμσυκ: Παζδζηυ ζεη
εκδοιάηςκ
Κάνηα: Georgio
Σφπμξ / ανζειυξ ιμκηέθμο:
Κμκηέθμ: 3452
Πενζβναθή: Παζδζηυ ζεη
εκδοιάηςκ ζε βηνζ πνχια πμο
πνμμνίγεηαζ βζα παζδζά δθζηίαξ
έςξ 12 εηχκ. Ζ αεθδηζηή
ιπθμφγα ηθείκεζ ιε θενιμοάν
ζημ ιέζμκ. Σμ πακηεθυκζ είκαζ
ζπεδζαζιέκμ ιε ημνδυκζα ζηδκ
πενζμπή ηδξ ιέζδξ.

Σναοιαηζζιμί
Σμ πνμσυκ εκέπεζ ηίκδοκμ
πνυηθδζδξ
ηναοιαηζζιχκ, ελαζηίαξ
ηδξ πανμοζίαξ ημνδμκζχκ
πενίζθζλδξ ζηδκ πενζμπή
ηδξ ιέζδξ.

Γζμνεςηζηέξ
εκένβεζεξ ιε
εκημθή ηςκ
ανπχκ.

Σμ πνμσυκ δεκ
ζοιιμνθχκεηαζ πνμξ ημ
ζπεηζηυ Δονςπασηυ
Πνυηοπμ EN 14682.

Υχνα πνμέθεοζδξ: Άβκςζηδ

19
0404/11

ΘΤΠΡΟ

Θαηδβμνία: Δίδδ έκδοζδξ,
οθάζιαηα ηαζ είδδ ιυδαξ
Πνμσυκ: Αιάκζηδ παζδζηή
αεθδηζηή ιπθμφγα ιε
θενιμοάν

ηναββαθζζιυξ
Σμ πνμσυκ εκέπεζ ηίκδοκμ
ζηναββαθζζιμφ, ελαζηίαξ
ηδξ πανμοζίαξ ημνδμκζχκ
πενίζθζλδξ ζηδκ πενζμπή
ηδξ ημοημφθαξ.

Κάνηα: Jungle
Σφπμξ / ανζειυξ ιμκηέθμο: JX35
Πενζβναθή: Κπθε αιάκζηδ
παζδζηή αεθδηζηή ιπθμφγα ιε
θενιμοάν πμο πνμμνίγεηαζ βζα
παζδζά δθζηίαξ έςξ 4 εηχκ. Σμ
έκδοια θένεζ ημοημφθα ιε
ημνδυκζα. Τπάνπεζ ιζα εηζηέηα
ζημ έκδοια πμο ακαθένεζ
επςκοιία, ιμκηέθμ, ζφκεεζδ
ηαζ δθζηία.
Υχνα πνμέθεοζδξ: Θίκα

Σμ πνμσυκ δεκ
ζοιιμνθχκεηαζ πνμξ ημ
ζπεηζηυ Δονςπασηυ
Πνυηοπμ EN 14682.

Απυζονζδ απυ
ηδκ αβμνά ιε
εκημθή ηςκ
ανπχκ.

20
0405/11

ΗΡΙΑΛΓΗΑ

Θαηδβμνία: Δίδδ έκδοζδξ,
οθάζιαηα ηαζ είδδ ιυδαξ
Πνμσυκ: Γζάθμνεξ θυνιεξ
ιςνχκ
Κάνηα: OH Baby London
Σφπμξ / ανζειυξ ιμκηέθμο:
Άβκςζημξ
Πενζβναθή: Γζάθμνα ζπέδζα
θυνιεξ ιςνχκ
Υχνα πνμέθεοζδξ: Ηκδία

Πκζβιυξ
Σα πνμσυκηα εκέπμοκ
ηίκδοκμ πκζβιμφ, ηαεχξ
ημ ημφιπςια ιπμνεί
εφημθα κα απμζπαζηεί
ηαζ κα ηαηαπμεεί απυ έκα
ιςνυ. Δάκ έκα ιςνυ
ηαηαπζεί ημ ημφιπςια,
αοηυ ζηαεενμπμζείηαζ ζημ
θάνοββα ημο ιςνμφ ηαζ
θνάζεζ ημοξ
αεναβςβμφξ.
Σμ πνμσυκ δεκ
ζοιιμνθχκεηαζ πνμξ ημ
εεκζηυ πνυηοπμ BS 7907.

Δεεθμφζζα
απυζονζδ απυ
ηδκ αβμνά ηαζ
ακάηθδζδ απυ
ημοξ
ηαηακαθςηέξ.

21
0406/11

ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΣΖ ΣΔΥΗΑ

Θαηδβμνία: Θαθθοκηζηά

Υδιζηυξ

Πνμσυκ: Βενκίηζ κοπζχκ "Nail
Art Striping Brush in Bottle"

Σμ πνμσυκ εκέπεζ πδιζηυ
ηίκδοκμ ηαεχξ πενζέπεζ
0,47% ηαηά αάνμξ
θεαθζηυ δζαμοηφθζμ
(DBP) πμο απαβμνεφεηαζ
ζηα ηαθθοκηζηά πνμσυκηα
απυ ηδκ Οδδβία
Θαθθοκηζηχκ
76/768/EEC.

Κάνηα: ZHIYL
Σφπμξ / ανζειυξ ιμκηέθμο:
Άβκςζημξ
Πενζβναθή: Πονυλακεμ
πνςιαηζζηυ αενκίηζ κοπζχκ.
Καφνμ ηαπάηζ. Πάκς ζημ
ιπμοηάθζ είκαζ ηοπςιέκα δ
ιάνηα ηαζ ημ υκμια, ηαεχξ ηαζ
μ υβημξ (10ml (25FI. OZ)),
ηαηάθμβμξ ζοζηαηζηχκ ηαζ δ
θνάζδ: "Όπζ Σμθμουθζμ ή
θμνιαθδεΰδδ".

Απαβυνεοζδ
πςθήζεςκ ηαζ
απυζονζδ απυ
ηδκ αβμνά ιε
εκημθή ηςκ
ανπχκ

Δπζπθέμκ πενζέπεζ 4,52%
ηαηά αάνμξ άθθςκ
εζηένςκ θεαθζημφ μλέμξ.

Υχνα πνμέθεοζδξ: Άβκςζηδ

22
0407/11

ΗΠΑΛΗΑ

Θαηδβμνία: Δίδδ έκδοζδξ,
οθάζιαηα ηαζ είδδ ιυδαξ
Πνμσυκ: εη εκδοιάηςκ
Κάνηα: Monostar
Σφπμξ / ανζειυξ ιμκηέθμο:
Ref.: F202, F203 ηαζ F204
Πενζβναθή:
Ref: F202: Ρμοπζζιυξ βζα ηα
ιςνά, πμο απμηεθείηαζ απυ νμγ
θυνια ηαζ ηοπςιέκμ Σ-shirt
πμο είκαζ ζημθζζιέκα ιε ιζηνέξ
πνςιαηζζηέξ πέηνεξ

Πκζβιυξ
Σμ πνμσυκ εκέπεζ ηίκδοκμ
πκζβιμφ, ηαεχξ ηα
ζημθίδζα βζα ημ T-shirt
ηαζ ηδκ ηζέπδ είκαζ ιζηνά
ημιιάηζα, ηα μπμία
ιπμνμφκ κα
απμημθθδεμφκ ιε
εοημθία ηαζ κα
ημπμεεηδεμφκ ζημ ζηυια
παζδζμφ.
Σμ πνμσυκ δεκ
ζοιιμνθχκεηαζ ιε ημ
ζπεηζηυ εεκζηυ πνυηοπμ

Ζ εζζαβςβή
απμννίθεδηε
απυ ηζξ
ηεθςκεζαηέξ
ανπέξ.

ζηενεςιέκεξ ζημ φθαζια.
Ref. F203: Ρμοπζζιυξ βζα ηα
ιςνά, πμο απμηεθείηαζ απυ
θεοηή ηγίκ θμφζηα ηαζ
ηοπςιέκμ Σ-shirt
δζαημζιδιέκα ιε ιζηνέξ
πνςιαηζζηέξ πέηνεξ.
Ref: F204: εη νμφπςκ βζα
ιςνά, πμο απμηεθείηαζ απυ νμγ
θυνια ηαζ ηοπςιέκμ Σ-shirt
δζαημζιδιέκα ιε ιζηνέξ
πνςιαηζζηέξ πέηνεξ.
Πενζβναθή ηδξ ζοζηεοαζίαξ:
Σα νμφπα είκαζ ηοθζβιέκα ζε
δζαθακείξ ζαημφθεξ ιε
θενιμοάν. Σα ιεβέεδ
ηοιαίκμκηαζ απυ 12 έςξ 24
ιήκεξ.
Υχνα πνμέθεοζδξ: Θίκα

UNE 40902.

23
0408/11

ΖΛΩΚΔΛΟ
ΒΑΗΙΔΗΟ

Θαηδβμνία: Ζθεηηνζηέξ
ζοζηεοέξ
Πνμσυκ: Φμνηζζηήξ ηαλζδίμο βζα
ηζκδηά ηδθέθςκα
Κάνηα: X-plus
Σφπμξ / ανζειυξ ιμκηέθμο:
Σφπμξ: Γζα D800/D820/D300
Πενζβναθή: Καφνμξ θμνηζζηήξ
ηζκδημφ ηδθεθχκμο ιε θςξ
LED ζε ζπήια θεββανζμφ.
Δίζμδμξ AC100-240V 50/60
Hz. Έλμδμξ: DC5.2V 450mA
Υχνα πνμέθεοζδξ: Θίκα

Φςηζά, Ζθεηηνμπθδλία
Σμ πνμσυκ εκέπεζ ηίκδοκμ
θςηζάξ ηαζ
δθεηηνμπθδλίαξ δζυηζ:

Δεεθμφζζα
απυζονζδ απυ
ηδκ αβμνά.

- Ο ιεηαζπδιαηζζηήξ δεκ
έπεζ επανηή ιυκςζδ
- Σμ ακεπανηέξ ζηενέςια
ηςκ εζςηενζηχκ
ηαθςδίςκ ζδιαίκεζ υηζ
έκα ηαθχδζμ εα
ιπμνμφζε κα παθανχζεζ
ηαζ κα ιεζςεεί ημ ιήημξ
ενποζιμφ ηαζ ηα δζάηεκα
- Ο ιεηαζπδιαηζζηήξ έπεζ
αηίδεξ ακεπανημφξ
ιεβέεμοξ.
Σμ πνμσυκ δεκ
ζοιιμνθχκεηαζ πνμξ ηδκ
Οδδβία Υαιδθήξ Σάζδξ
(LVD) ηαζ ημ ζπεηζηυ
εεκζηυ πνυηοπμ BS1363.

24
0409/11

ΖΛΩΚΔΛΟ
ΒΑΗΙΔΗΟ

Θαηδβμνία: Ζθεηηνζηέξ
ζοζηεοέξ
Πνμσυκ: Κεηαζπδιαηζζηήξ
ηαλζδίμο "Mobile phone
accessories"

Φςηζά, δθεηηνμπθδλία
Σμ πνμσυκ εκέπεζ ηίκδοκμ
θςηζάξ ηαζ
δθεηηνμπθδλίαξ δζυηζ:

Κάνηα: HK

- Γεκ έπεζ επανηή
ιυκςζδ,

Σφπμξ / ανζειυξ ιμκηέθμο:
Σφπμξ: Γζα V3

- Σμ πενίαθδια δεκ είκαζ
επανηχξ ακεεηηζηυ.

Πενζβναθή: Κεηαζπδιαηζζηήξ
ηαλζδίμο - θμνηζζηήξ ηζκδημφ
ηδθεθχκμο ιε ιαφνμ
πενίαθδια ηαζ θςξ LED.
Δίζμδμξ AC100-240V 50/60
Hz. Έλμδμξ: DC5.2V-500mA

Σμ πνμσυκ δεκ
ζοιιμνθχκεηαζ πνμξ ηδκ
Οδδβία Υαιδθήξ Σάζδξ
(LVD) ηαζ ημ εεκζηυ
πνυηοπμ BS 1363.

Υχνα πνμέθεοζδξ: Θίκα

Θαηαζπέζεζξ ηαζ
απυζονζδ απυ
ηδκ πχθδζδ ιε
εκημθή ηςκ
ανπχκ.

25
0410/11

ΖΛΩΚΔΛΟ
ΒΑΗΙΔΗΟ

Θαηδβμνία: Ζθεηηνζηέξ
ζοζηεοέξ
Πνμσυκ: Φμνηζζηήξ ηαλζδίμο βζα
ηζκδηά ηδθέθςκα "Mobile
Travel Charger"
Κάνηα: Fonix
Σφπμξ / ανζειυξ ιμκηέθμο:
Σφπμξ: NOK 6101
Πενζβναθή: Καφνμξ θμνηζζηήξ
ηζκδημφ ηδθεθχκμο ιε θςξ
LED ζε ζπήια ηεθείαξ. Δίζμδμξ
AC100-240V 50 Hz. Έλμδμξ:
500mA DC5V

26
0411/11

ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ
ΣΖ ΣΔΥΗΑ

Φςηζά, Ζθεηηνμπθδλία
Σμ πνμσυκ εκέπεζ ηίκδοκμ
θςηζάξ ηαζ
δθεηηνμπθδλίαξ δζυηζ:
- Σμ ακεπανηέξ ζηενέςια
ηςκ εζςηενζηχκ
ηαθςδίςκ ζδιαίκεζ υηζ
έκα ηαθχδζμ εα
ιπμνμφζε κα παθανχζεζ
ηαζ κα ιεζςεεί ημ ιήημξ
ενποζιμφ ηαζ ηα δζάηεκα
- Ο ιεηαζπδιαηζζηήξ έπεζ
αηίδεξ ακεπανημφξ
ιεβέεμοξ.

Υχνα πνμέθεοζδξ: Θίκα

Σμ πνμσυκ δεκ
ζοιιμνθχκεηαζ πνμξ ηδκ
Οδδβία Υαιδθήξ Σάζδξ
(LVD) ηαζ ημ ζπεηζηυ
εεκζηυ πνυηοπμ BS1363.

Θαηδβμνία: Θαθθοκηζηά

Υδιζηυξ

Πνμσυκ: Βενκίηζ κοπζχκ "Nail
art lacquer "

Σμ πνμσυκ εκέπεζ πδιζηυ
ηίκδοκμ ηαεχξ πενζέπεζ
8.89% ηαηά αάνμξ
δζαμοηοθμ θεαθζηυ
εζηένα (DBP) πμο
απαβμνεφεηαζ ζηα
ηαθθοκηζηά πνμσυκηα απυ
ηδκ Οδδβία Θαθθοκηζηχκ
76/768/EEC.

Κάνηα: Art Club
Σφπμξ / ανζειυξ ιμκηέθμο:
Υνχια NA 53 - NEON ORANGE
Θαεανυ αάνμξ 0,25 oz./ 7 ml.
Πενζβναθή: Βενκίηζ κοπζχκ βοάθζκμ ιπμοηάθζ ιε ιαφνμ
πθαζηζηυ ηάθοιια, βειάημ ιε
πμνημηαθί αενκίηζ, ηαεανυ
αάνμξ 0.25 oz./7 ml.
οζηαηζηά (ζφιθςκα ιε ημ
παηέημ): μλζηυξ
αμοηοθεζηέναξ, μλζηυξ
αζεοθεζηένα, κζηνμηοηηανίκδ,
θεαθζηυξ δζαμοηοθεζηέναξ,
ζζμπνμποθζηή αθημυθδ,
ηαιθμνά, αηνοθζηή νδηίκδ,
αεκγμθαζκυκδ # 1. Δκδέπεηαζ
κα πενζέπεζ: D & C ηυηηζκμ #
6, D & C ηυηηζκμ # 7, μλείδζα
ημο ζζδήνμο, D & C ηυηηζκμ #
34, δζμλείδζμ ημο ηζηακίμο,

Δεεθμφζζα
απυζονζδ απυ
ηδκ αβμνά.

Δεεθμφζζα
παφζδ
πςθήζεςκ ηαζ
απυζονζδ απυ
ηδκ αβμνά.

ζζδδνμφπμ ζζδδνμηοάκζμ,
μλοπθςνίδζμ αζζιμοείμο, ιίηα,
D & C ηίηνζκμ # 5.
Υχνα πνμέθεοζδξ: Ζκςιέκεξ
Πμθζηείεξ

27
0412/11

ΦΗΛΙΑΛΓΗΑ

Θαηδβμνία: Δίδδ έκδοζδξ,
οθάζιαηα ηαζ είδδ ιυδαξ
Πνμσυκ: T-shirt
Κάνηα: 1) Mini Julia 2) Nicolas
Mini
Σφπμξ / ανζειυξ ιμκηέθμο: 1)
C11-MJ1610 ζημ ηζιμθυβζμ ηαζ
ζηδκ εηζηέηα 2), C11-MN1630
ζημ ηζιμθυβζμ ηαζ ζηδκ εηζηέηα
Πενζβναθή: 1) Ρμγ t-shirt
ιςνμφ ιε ηοπςιέκεξ
δζαημζιήζεζξ. Κεηαθθζηά
ημοιπζά ζημκ χιμ. Κέβεεμξ 68
cm.
2) Πμνημηαθί t-shirt ιςνμφ ιε
ηοπςιέκεξ δζαημζιήζεζξ.
Κεηαθθζηά ημοιπζά ζημκ χιμ.
Κέβεεμξ 68 εηαημζηά.
Υχνα πνμέθεοζδξ: Θίκα

Υδιζηυξ
Σμ πνμσυκ εκέπεζ ηίκδοκμ
πδιζηχκ, ηαεχξ ηα
ιεηαθθζηά ημοιπζά
απεθεοεενχκμοκ κζηέθζμ
ιε νοειυ 5,0-9,1 ιg /
cm² / εαδμιάδα.
Σμ πνμσυκ δεκ
ζοιιμνθχκεηαζ ιε ημκ
Θακμκζζιυ REACH.

Ζ εζζαβςβή
απμννίθεδηε
απυ ηζξ
ηεθςκεζαηέξ
ανπέξ.

28
0413/11

ΦΗΛΙΑΛΓΗΑ

Θαηδβμνία: Δίδδ έκδοζδξ,
οθάζιαηα ηαζ είδδ ιυδαξ
Πνμσυκ: Βνεθζηά εκδφιαηα
Κάνηα: Rasavil Tyyni
Σφπμξ / ανζειυξ ιμκηέθμο:
πέδζμ: "color: strip"
Πενζβναθή: Βνεθζηή βηνζ
θυνια ιε θεοηέξ, ηονημοάγ
ηαζ ηαθέ νίβεξ. Κέβεεμξ 68
εηαημζηά. Αδζάανμπμ οθζηυ,
πμθοεζηέναξ 70% ηαζ 30%
πμθομονεεάκδξ.
Υχνα πνμέθεοζδξ: Θίκα

29
0414/11

ΦΗΛΙΑΛΓΗΑ

Θαηδβμνία: Δίδδ έκδοζδξ,
οθάζιαηα ηαζ είδδ ιυδαξ
Πνμσυκ: Θαθφιιαηα ηνεααηζχκ
ηαζ Σαπεηζανίεξ
Κάνηα: Casa
Οκμιαζία: 1) Θάθοιια
ηνεααηζμφ 2) Θάθοιια
ηνεααηζμφ 3) Σαπεηζανίεξ
Σφπμξ / ανζειυξ ιμκηέθμο: 1)
Δίδμξ 3041011001 ζημ
ηζιμθυβζμ 2) Δίδμξ
3041011001 ζημ ηζιμθυβζμ 3)
Δίδμξ 3036081001 ζημ
ηζιμθυβζμ
Πενζβναθή: 1) Θάθοιια ιε
πνάζζκεξ / βηνζ ηονημοάγ ηαζ
ιπεγ νίβεξ, οθζηυ απυ 100%
ααιαάηζ. Κέβεεμξ 150 x 250
cm. 2) Θάθοιια ιε πνάζζκμ /
βηνζ, ηονημοάγ ηαζ ιπεγ νίβεξ,
ημ οθζηυ απυ 100% ααιαάηζ.
Κέβεεμξ 150 x 250 cm 3).
Καλζθανμεήηδ ιε πνάζζκμ /
βηνζ, νμγ ηαζ ιπεγ νίβεξ. Τθζηυ

Σναοιαηζζιμί
Σμ πνμσυκ εκέπεζ ηίκδοκμ
πνυηθδζδξ
ηναοιαηζζιχκ, ελαζηίαξ
ηδξ πανμοζίαξ ηςκ
ζιάκηςκ ζημ ζηνίθςια
ημο πμδζμφ πμο ιπμνεί
κα μδδβήζεζ ζε
εβηθςαζζιυ. Οζ ζιάκηεξ
είκαζ ζηενεςιέκμζ ζε έκα
ζδιείμ δδιζμονβχκηαξ
έκα ανυπμ πμο εηηείκεηαζ
πνμξ ημ ελςηενζηυ ημο
εκδφιαημξ.

Ζ εζζαβςβή
απμννίθεδηε
απυ ηζξ
ηεθςκεζαηέξ
ανπέξ.

Σμ πνμσυκ δεκ
ζοιιμνθχκεηαζ πνμξ ημ
ζπεηζηυ Δονςπασηυ
Πνυηοπμ EN 14682.

Υδιζηυξ
Σα πνμσυκηα εκέπμοκ
πδιζηυ ηίκδοκμ βζαηί
πενζέπμοκ αγςπνχιαηα
πμο απεθεοεενχκμοκ
ακηίζημζπα 210 mg / kg,
130 mg / kg ηαζ 200 mg
/ kg ηδξ ανςιαηζηήξ
αιίκδξ αεκγζδίκδξ.
Σα πνμσυκηα δεκ
ζοιιμνθχκμκηαζ ιε ημκ
ηακμκζζιυ REACH.

Ζ εζζαβςβή
απμννίθεδηε
απυ ηζξ
ηεθςκεζαηέξ
ανπέξ.

100% ααιαάηζ. Κέβεεμξ 50 x
50 cm.
Υχνα πνμέθεοζδξ: Ηκδία

