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Gdynia, 3 l l,naja 202,1 r.

za dowodem doreczenia:
Avec Pharma Sp. z o. o.

ł]-Ł.;ił,13,"*
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitanry w Cdyni *.u,l,u.n kontroli urzędolłej irnonitoringu,

pobrał w dniu l6 listopada żOż0 r. do badań próbkę suplementu diety ,.Omega-3 Fofte Blue 1000mg 60
kaps." (2 op.), data minimalne.j trrł,alości: l0l2023, nr partii: 263 l3, producent: Avec Pharma Sp. zo.o., ul.
Beżowa 2, 54-046 Wrocław Próbkę pobrano w Aptece Gemini w Gdyni przy ul, Starowiejskiej 34, na
protokół nr 83lBŻlż020 w sposób losowy do badania w kierunku zawaftości kwasów omega-3 oraz oceny
znakowania.

Badania ioceIry zostały przepror.vadzone przez Wojewódzką Stację Sanitanlo-Eilidemiologiczną
w Gdalisku w Laboratorium Badania Zywnosci i Żl rł ienia oraz Laboratorium Analiz Instrumentalnych.

Rodzaj zastosowanej rnetodyki: znakowanie: ], Ustawa z dnia 25 sierprria 200ó r. o bezpieczeństw,ie
żywnoŚci iżywienia(Dz. U.z2019,poz. 1252zezm.).2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego iRady
(UE) nr J169120ll z dnia 25 pażdziernika 201l r. rv sprawie przekazywania konsumentom infbrma,..ji na
temat żywności, zniany rozporządzeli Parlamentu ELlropejskiego i Rady (WE) nr 192412006 i(WE) nr
192512006 oraz uchylenia dyrektywy Komisj i 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy
Komisji l999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji
200ż16'7lWE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komis.ji (WE) nr 608/2004 (Dz. |Jrz. L 304l18 z 22.1l .2011
ze zn.),3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr l333/2008 z l6 grudrria 2008r. w
sprawie dodatków do żywności (Dz. tJ. L 354ll6 z 3].l2,2008 z póżn_ zm.), zl. Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 9 pździemika 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz. U. z
2018 r, poz. 1951), 5. Rozporządzenia (WE) Nr 192412.006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
20.12.2006r. w śprawie oświadczeli żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz.lJ. L 40419 z
30.]2.2006r., z późn. zm.), 6. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 43212012 z dnia 16 maja 2012 r.

ustanawiające wykaz dopuszczonych oświadczeli zdrowotnych dotyczących żywności, innych niż
oŚrł'iadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoj u i zdrowia dzieci (Dz.lJ. L 136ll z
ż5.5.ż0l2r. z późll. zm.): zawartość kwasów onrega-3: PN-EN ISO 12966-1:2015.

Państwowy Powiatowy [nspektor Sanitamy ri Cdyni na podstawie sprawozdania z badań
m 217715l /20 z dnia 04.12.2020 r. informu.ie, że:

I. ocena znakowania: niezgodności nie strvierdzono.
2. zawartość kwasu DHA: l20 + 8 mg/ l 000mg ( l kaps.),

zawartość kwasu EPA: l80 + l] mg/ l000lng ( l kaps, ).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni
u; korzystania słLlźborł ego.
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Podpis

e-mail: psse,gdynie@pis goVpl
strona www: psse gdynia pl
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