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Dotyczy:  Wycofanie z rynku kosmetyku Sebiprox na podstawie wymagań  

ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2021/1902 z dnia 29 października 2021 

r. zmieniającego załączniki II, III i V do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 (Rozporządzenie w sprawie 

Produktów Kosmetycznych). 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

GSK Services Sp. z o.o. będąca dystrybutorem kosmetyku SEBIPROX szampon,   uprzejmie 

informuje, że zgodnie z wyżej wymienionym Rozporządzeniem podjęta została decyzja o 

wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju produktu:  

SEBIPROX szampon 60 ML 

Nazwa produktu Numer serii Data ważności 

Sebiprox szampon 60 ml N1D10 Marzec 2023 

Sebiprox szampon 60 ml P1A31 Styczeń 2024 

 

Wytwórca:  

Delpharm Bladel B.V. 

P.o. Box 23, 5530 Aa Bladel 

Industrieweg 1, 5531 Ad Bladel - The Netherlands 

 

Zgodnie z wyżej wymienionym Rozporządzeniem opublikowanym 29 października 2021 r., 

substancja Butylphenyl Methylpropional (CAS nr 80-54-6) została dodana do załącznika II 

(Lista  Substancji Niedozwolonych w Produktach Kosmetycznych) Rozporządzenia w Sprawie 



Produktów Kosmetycznych. Wymaganie to obowiązuje od 1 marca 2022 r. we wszystkich 

państwach członkowskich UE. Butylphenyl Methylpropional jest składnikiem produktu 

Sebiprox,  jako substancja zapachowa,  na poziomie 0,034%.  

W związku  z powyższym firma GSK zawiesiła dystrybucję produktu Sebiprox szampon i prosi 

o podjęcie wszelkich stosownych działań w celu zapobiegnięcia udostępnieniu na rynek 

wymienionych powyżej serii, które były dystrybuowane do Państwa firmy, i nie ulegną 

przeterminowaniu z końcem lutego 2022 r. 

 

Bezpieczeństwo jest zawsze naszym najwyższym priorytetem. Zapewniamy, że podjęto 

odpowiednie działania w celu zmiany formulacji naszego produktu. Nowe serie o zmienionej 

kompozycji zapachowej będą dostępne  w Q2/Q3 2022 roku.  

 

Prosimy o podjęcie działań związanych z wycofaniem produktu oraz powiadomienie placówek 

i jednostek służby zdrowia, którym Państwo przekazaliście w/w serie produktu. 

Z dniem 14.02.2022 rozpoczniemy akcję odbioru wycofywanego produktu. W związku z tym 

prosimy o przesłanie na adres reklamacje.gsk@gsk.com  informacji  o ilości posiadanych 

opakowań produktu do zwrotu i przygotowanie z tą datą towaru do odbioru przez kuriera 

(odpowiednio zabezpieczyć i zapakować przesyłkę). 

Odbiory będą odbywały się od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-18:00. 

 

W przypadku pytań proszę o kontakt:: 

61/860-11-21 

reklamacje.gsk@gsk.com 

 

Z poważaniem, 

 

 

Marlena Droździk      Maria Rozpendowska 

Osoba Odpowiedzialna/      Menedżer Zapewnienia Jakości 

Zastępca Kierownika     

Hurtowni Farmaceutycznej GSK Services Sp. z .o.o. 
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