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W irarlviązaniu do Powiadomienia Głowtlego Inspelttora Sanitarllego o lvprowadzęniu
Po raz PierWSZY do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej eótstie; 3. środkor.v
spt]zywczyclr w postaci kapsułeli proclulicji lirĄor,vej pn.:
l. Frostanrer - zinulotłoczol:y olej z pestek clyni z ole,,ien z wtltrob1l rekiltrt

grertlarldzkie go
2, Delralicl - tran z ole.f em z nasion ogórecznikct lekarskiego
3, Eiogrrl - olej z rlasiołl ogoreczrtika lekarslciego
rv trYbie art, 18 ust. 1, Pl,t 2 ustawy z clnia 11 rnaja 200l r. o rvarunklich zclror.votnyclr
zl'r,vttoŚci i zYwienia (Dz. U. z2005 r. Nr 3 I, poz.265), Głolvrry lnspektorat Sanitarny- DePitrtalllent Fiigieny Zyrvllosci. Zyrvierlia i Przecltrriotolv Uzytliu uprze_jlrrie
inlbrnrLrje.

ZasadniczYtrr warlttriiietrr rvplowitclzetria do obrottr na terytoriltln Rzeczypospolitei
lrolskiej lv/rv Produktow.jest spełnienie tl,arttnkor.v określonych 1v ustarvie o rvarttnkaclr
zdrorvcltnvclr zl'rvnoŚci i zyr,vienia oraz aktach wykot.irrvczyclr r,r,yclanyclr na jej
pclcistirr,vie.

Nllr oPaltorvaniach jeclnostkor,i.ych rvinny być zarnieszczone et1,Itiety oclporviadające
rr,Yltlaealriol'n ustŁ'i\\T z dnia 11 rrraja 200l r. o rverunkaclr zclror.votnyclr zywrrclści i
Z}'lvicnia (Dz. U. z2005 r. Nr 3l, poz" 265) orazrozporząclzenia Ministra l{olnictrva i
i{ozrvo.ir-r Wsi z clnia i6 grudnia 2002 r. w sprarvie znakowania środków spozyr.vcz;,clr i
tlozlvolonycli substarrcji dodatkowyclr (Dz. U. Nr 220, poz. 1856 z pózn. zrn,) i
rozPorządzenia Miiristra Zclrowia z dnia 19 gruclnia 2002 r. w sprawie strpletrrentórv
elic-l"v (Dz. U. z 2003 r. Nr 27, poz,236).
Zgoclnie z art. 21 lv/r,v ustttwy o warunkach zclrowotnyclr zyr,,n,ności i zyrvierria
irłlbrrlracje zamleszczane na opirliorvaniach jeclrrostltorvych śroclkólv spozywczyclt, it
tekze rv prezentac.ii i reklarnie środków spozyrvczych nie nlogą przypisl,rvać śroclkowi
S}loz)/\Ą/czetrru rVłerŚCirvOŚci zapobiegarria clrorobotrr lub iclr leczerria albo oclrvclłyrvać
się do takich rvłirścirvości.
WszYstkie intbrntac.je dotyczące rvłaściwości sliłaclrrikórv czyrlnyolr poclane nŁ,l

ultyi< i e,1..h polvinriy lryć potrvierdzone clanylrri naukorvyrrti.
Złlalczorre do porviaclolnienia \\/zory etykiet nie speLniają poclan;,gh porłyzej lvytllagań,



.r-goclriie z ttsla\vą z clnia 1l najir 200l r. o r,ł,arLlnliach zclt,orvtltnl,clr z),rvrlości i
:,l'rvictłia (Dz. LJ. zZOa5 r. Nr 3l, poz.2ó5) liontroltl.iakości zclrorvotne1 sLtplalncrttoll,
;lii, 1,t, naiez;, clo orgatlóu, Panstwowej Inspelt cj i S anitarnc-i,
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