
 

 
 Sub-direcció General d’Ordenació i Qualitat  
 Sanitàries i Farmacèutiques 

 

Alerta de productes cosmètics, productes de cura personal i/o biocides 

Referència  Data Alerta RAPEX 

PS/CBV-CM 98 2023/AE 07/02/2023 A12/00208/23 

Marca i nom comercial Registre a AEMPS 

BLACK ROSE ® - BLACK ROSE KALI MEHANDI – tint capil·lar - 

Travessera de les Corts, 131-159 
Pavelló Ave Maria 
08028 Barcelona 
Tel. 93 227 29 00      Fax 93 227 29 90  
http://www.gencat.cat/salut 
 

Responsable de la posada en el mercat Lot/s 
 
Fox Online BV 
Bargelaan 200 
2333 CW Leiden (Països Baixos)  
 

E-11, E-127 

Descripció del risc detectat 
 
Segons la llista d’ingredients de l’etiquetatge, el producte conté la substància prohibida perborat de sodi, 
que està inclosa en l'Annex II (de substàncies prohibides en productes cosmètics) del Reglament (CE) 
núm.1223/2009 sobre productes cosmètics.  
 
El producte no compleix el Reglament (CE) 1223/2009. 
 
Mesures adoptades 
 
L’Agència Española de Medicaments i Productes Sanitaris ha ordenat, com a mesures cautelars, el 
cessament de la comercialització i la retirada del mercat de totes les unitats dels lots afectats d’aquest 
producte. 
 
Recomanacions als consumidors 

 
 No adquiriu cap unitat dels lots afectats d’aquest producte.   
 Si disposeu d’alguna unitat dels lots afectats d’aquest producte, deixeu-la d’utilitzar de manera 

immediata. 
 

Recomanacions als distribuïdors i establiments de venda 
 

 Si disposeu d’unitats dels lots afectats d’aquest producte, immobilitzeu-les i cesseu-ne la 
comercialització, de manera immediata. 

 Contacteu amb el proveïdor d’aquest producte i gestioneu la devolució de les unitats dels lots afectats 
de què disposeu. 
 

 
Per resoldre qualsevol qüestió relacionada amb aquesta alerta sanitària, podeu enviar un correu 
electrònic a controlfarmaceutic.salut@gencat.cat, indicant, en l’assumpte del correu, la referència i la 
marca i nom comercial del producte afectat. 
 
Si heu experimentat o teniu coneixement de que algú ha patit algun efecte no desitjat atribuïble a l’ús 
d’un producte cosmètic, podeu comunicar-ho a través del portal NotificaCS  
 
Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris 
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