
Informacja dla Konsumentów dotycząca wycofania z rynku wybranych partii produktów  

Firma „POLSKI LEK” Sp. z o.o. w poczuciu troski o Konsumentów, niezwłocznie po otrzymaniu od 

dostawcy informacji o niewłaściwej jakości jednej partii surowca, użytego do produkcji określonych 

partii kilku suplementów diety, podjęła decyzję o ich prewencyjnym wycofaniu z rynku. Związane jest 

to z użyciem surowca zanieczyszczonego tlenkiem etylenu, co obecnie jest problemem 

ogólnoeuropejskim. 

Wykaz produktów: 

 Calcium + witamina C o smaku cytrynowym, tabletki musujące, nr partii: 107163QY (termin 
przydatności: 16.07.2023), 107191QY (termin przyd. 19.07.2023), 107192QY (termin przyd. 
19.07.2023), 107202QY (termin przyd. 20.07.2023), 107203QZ (termin przyd. 20.07.2023),  

 Calcium + kwercetyna Duo Alergo, tabletki musujące, nr partii: 107121QY (termin przyd. 
12.07.2023), 107122QY (termin przyd. 12.07.2023), 107123QY (termin przyd. 12.07.2023), 
107131QY (termin przyd. 13.07.2023), 107132QY (termin przyd. 13.07.2023), 107133QY 
(termin przyd. 13.07.2023), 107141QY (termin przyd. 14.07.2023), 

 Plusssz Elektrolity + 100% Multiwitamina, tabletki musujące, nr partii: 106252QY (termin 
przyd. 25.06.2023), 107222QY (termin przyd. 22.07.2023), 107223QY (termin przyd. 
22.07.2023), 107231QY (termin przyd. 23.07.2023), 107232QY, (termin przyd. 23.07.2023), 
107233QY (termin przyd. 23.07.2023), 107241QY (termin przyd. 24.07.2023), 107261QY 
(termin przyd. 26.07.2023), 

 Plusssz Elektrolity SENIOR 100% Complex, tabletki  musujące, nr partii: 107283QY (termin 
przyd. 28.07.2023),  

 Plusssz Elektrolity SPORT 100% Complex, tabletki musujące, nr partii: 107212QY (termin 
przyd. 21.07.2023), 107213QY (termin przyd. 21.07.2023), 107221QY (termin przyd. 
22.07.2023), 107222QY (termin przyd. 22.07.2023), 

 

Konsumentów, posiadających ww. suplementy diety, których numer partii na opakowaniu pokrywa 

się z powyżej wskazanymi numerami, prosimy o ich zwrot w punkcie sprzedaży. Podkreślamy, że 

wycofanie dotyczy tylko i wyłącznie ww. partii produktów.  Informacje o numerze partii i dacie 

przydatności do spożycia znajdują się na opakowaniu. Nie należy spożywać produktów z tych partii. 

Firma „POLSKI LEK” Sp. z o.o. przeprasza wszystkich Konsumentów za związane z tą sytuacją  

niedogodności. Podkreślamy, że naszą misją jest dostarczanie Konsumentom produktów 

odpowiadających najwyższym światowym standardom bezpieczeństwa i jakości.  


