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W odPowiedzi na,pismo w sprawie powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego
o Zarrńarze Podjęcia prodŃcji i wprowadzenia do obrotu w kraju dwunastu
preparatów pn. 1. Prostogal, 2. Tran, 3. Leciga|, 4. omega-6, 5. olej z nasion
wiesiolkar 6. Galomegar7. Ekogal, 8. GaI-Vitr 9. Tran z olejem wiesiołkowym, 10.
Biogal 11. Olej z zarodków pszenicy, 12. Ko-Vit Q 10 _ Główny Inspektorat
Sanitarny, Departament Higieny Zywności, Żywienia i Przedmiotów Uą.rku
uprzejmie informuje co następuje.

Jak wynika z przedłożonego powiadomienia i zŃączonych projektów etykiet
składnikami czynnymi w/w preparatów są oleje roślinne i rybni Ór* * jednym
prodŃcie dodatkowo koen:ym Q 10.
Z analizy przedstawionej dokumentacji wyniką że zastosowane w preparatach pn.
Omega-6 i Biogat olej konopny i olej z ogótecmika lekarskiego - nie były
dotychczas stosowane w praktyce żywieniowej w Polscę jako składniki ąyv,rnosii i
powinny byĆ poddane procedurze dopuszczenia do obrofu jako nowa łwność w
oParciu o art. 12 ustawy z dnia 11 maja 200l r. o waruŃach zdrowotrych zywności i
żywienia (Dz. U. Nr 63, poz.634 zpóźn. arr.).
Produkty te powinny uzyskać decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego na
wProwadzanie do obrotu w kraju. Podjęcie tego postępowania jest niezbędne do
stwierdzenia, iż ąywność ta nie stanowi zagtożeńa dla zdrowia człowieka lub życia
człowieka oraz środowiska.

W zwiąĄu z powyższym Główny Inspektorat Sanitarny uprzejmie prosi o
Przedłożenie opinii jednostki naŃowej w sprawie oceny bezpieczenstwa Mw
PreParatóń (rozporządzenie Minisila Zdrowia z dnia 2 sĘcznia 2003 r. w sprawie
sposobu i nybu postępowania doĘczącego nowej żywności -Dz. U. Nr 7, poz. 90).
Dotychczas opinie takie opracowywał Instytut zywności iżywieńa.

Odnośnie pozostaĘch preparatów wymienionych w w/w powiadomieniu
Departament uprzejmie informuje, ż Główny Inspektor Sanitarny dopuścił w latach
ubiegłych do obrotu w Polsce, po zapoznaniu się z opinią Ins§łutu Zywności i
Żywienia, co do dawki iptzemaczenia,podobne zewzględu na mechanizm dzińania


