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Produkty zawierające Lilial 
 
  Zgodnie z brzmieniem przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) 2021/1902 z dnia 29.10.2021 r., 
zmieniającego załączniki II, III i V do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)     
nr 1223/2009 w odniesieniu do stosowania w produktach kosmetycznych niektórych substancji 
sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, od dnia 
01.03.2022r. (dalej: Rozporządzenia) wejdzie w życie zakaz wprowadzania do obrotu oraz 
udostępniania na rynku produktów kosmetycznych zawierających m.in. aldehyd 2-(4-tert-
butylobenzylo)propionowy (inaczej: butylphenyl methylpropional, lilial), będący składnikiem 
poniżej wskazanych  produktów kosmetycznych dystrybuowanych przez PCF Procefar sp. z o.o.    
W związku z powyższym Rozporządzeniem informujemy, że sprzedaż detaliczna jest możliwa do 
dnia 28.02.2022r.. Z dniem 01.03.2022r. każde niesprzedane opakowanie jednostkowe produktów, 
z serią i datą ważności wskazaną poniżej, powinno zostać wycofane z obrotu:  
 
Actisept antybakteryjny żel do rąk 50 ml: 
- seria 010520 , data ważności 30.04.2022 
- seria 030420A , data ważności 31.03.2022 
- seria 030420B , data ważności 31.03.2022 
 
Actisept antybakteryjny żel do rąk 500 ml 
- seria 010420 , data ważności 31.03.2022 
- seria 020420 , data ważności 31.03.2022 
 
Dobenox Forte żel 100g 
- seria 010620 , data ważności 31.05.2022 
- seria 011120 , data ważności 31.10.2022 
- seria 021120 , data ważności 31.10.2022 
 
Produkty, dla których termin ważności minął przed datą lub w dacie 28.02.2022r. nie są objęte 
niniejszym pismem gdyż niezależnie od przepisów Rozporządzenia nie mogą pozostawać                
w obrocie po upływie terminu ważności. 
 
Klientów hurtowych prosimy o powiadomienie swoich bezpośrednich odbiorców o powyżej 
wymienionych produktach i ich seriach, aby umożliwić im zablokowanie do sprzedaży i zwrot 
pozostałych ww. co do serii i terminów ważności ich stanów magazynowych opakowań.   
 
Zwrot produktów do PCF Procefar sp. z o.o. od klientów hurtowych jest możliwy na protokole 
reklamacyjnym do dnia 24.03.2022r. przesłanym na adres reklamacje@procefar.pl                         
z oznaczeniem LILIAL.  
 
Dział Obsługi Klienta będzie się z Państwem kontaktował w celu koordynacji transportu zwrotów.  
Prosimy o nierealizowanie zwrotów samodzielnie własnym transportem.  
 
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 
725-210-670 ; 506-000-736 ; 725-210-613.  
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