
 

1. Δερμάτινα γάντια με την επωνυμία «Mc California USA» και κωδικό 177946. Το 

προϊόν είναι κατασκευασμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο,  εντοπίστηκε στην αγορά της 

Γερμανίας και περιέχει υψηλή συγκέντρωση Χρωμίου (VI). Το χρώμιο (VI) είναι 

ουσία ευαισθητοποιητική και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 

 

 
 

2. Παντόφλες με την επωνυμία «Bio Street» και κωδικό 364-70 3. Το προϊόν είναι 

κατασκευασμένο στο Βιετνάμ,  εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει 

υψηλή συγκέντρωση Χρωμίου (VI). Το χρώμιο (VI) είναι ουσία ευαισθητοποιητική και 

μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 

 

 
 

3. Μπρασελέ με την ονομασία «Once Upon A Time inspiriert Charme Armband 

Emma Schwan Talisman Antik Silber» και κωδικό B01AWVE872. Το προϊόν είναι 

κατασκευασμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο, εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και 

περιέχει υψηλή συγκέντρωση Καδμίου. Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για 

την ανθρώπινη υγεία, διότι συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να βλάψει τα νεφρά και 

τα οστά και μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.  

 
 

 

 
 



 

4. Μπρασελέ με την ονομασία « LA FALCONI» και κωδικό B07HN6SYST. Το προϊόν 

εντοπίστηκε στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει υψηλή συγκέντρωση Καδμίου. 

Το Κάδμιο είναι χημική ουσία επιβλαβής για την ανθρώπινη υγεία, διότι 

συσσωρεύεται στο σώμα, μπορεί να βλάψει τα νεφρά και τα οστά και μπορεί να 

προκαλέσει καρκίνο.  

 

 
 

5. Σκουλαρίκια με την επωνυμία «pack van 10 zilver oorbel vlindertjes voor oorbel 

studs» και κωδικό EH-181126-07. Το προϊόν εντοπίστηκε στην αγορά του Βελγίου 

και σε αυτό ανιχνεύθηκε Νικέλιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο 

επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο. Το Νικέλιο είναι ισχυρός ευαισθητοποιητής και 

μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. 

 

 
 
6. Πλαστική κούκλα επωνυμίας «NUGAR» και κωδικό 04585Z.Το προϊόν εντοπίστηκε 

στην αγορά της Γερμανίας και περιέχει τις τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες 

Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP) και Φθαλικό διβουτύλεστερα (DBP) σε 

ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο που είναι 

0,1% κατά βάρος. 

 

 



 

 
7. Σετ παιχνιδιού μπάνιου επωνυμίας «Bathing Paradise» και κωδικό NO: ZY-17322. 

Το προϊόν είναι Κινέζικης κατασκευής, εντοπίστηκε στην αγορά της Σλοβακίας και 

περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα 

(DEHP) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία 

όριο. 

   

  
 

8. Παιδικό προστατευτικό για γωνίες με κωδικό ZK66100/3D614B03. Το προϊόν 

εντοπίστηκε στην αγορά της Σουηδίας και περιέχει την τοξική για την αναπαραγωγή 

ουσία Φθαλικό δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρα (DEHP), σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 

μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο, ενώ περιέχει, επίσης, υπερβολική 

ποσότητα χλωριωμένων παραφινών μικρής αλυσίδας, ουσίες οι οποίες παραμένουν 

στο περιβάλλον και είναι τοξικές για τους υδρόβιους οργανισμούς και την ανθρώπινη 

ζωή. 

 

 
 
 


