
Informacja dla Konsumentów dotycząca wycofania z rynku wybranych partii produktów  

 

Firma „POLSKI LEK” Sp. z o.o. na pierwszym miejscu stawia sobie troskę o jakość wytwarzanych produktów, a 

bezpieczeństwo i zaufanie Konsumentów są naszym priorytetem.  

Uprzejmie informujemy, że po otrzymaniu informacji od organów inspekcji sanitarnej o niewłaściwej jakości 

jednej partii dostarczonego surowca, która została zgłoszona w ramach europejskiego systemu RASFF, w 

związku z wydaną przez organ decyzją, podejmujemy działania w zakresie wycofania partii wyrobów gotowych 

wyprodukowanych z użyciem ww. partii surowca. Związane jest to z zanieczyszczeniem surowca tlenkiem 

etylenu. Temat ten jest obecnie jednym z większych wyzwań na rynku UE.  

Wykaz produktów: 

 Calcium Duo Alergo z kwercytyną, tabletki musujące, nr partii: 012101QZ (termin przydatności: 
10.12.2022), 012102QZ (termin przyd. 10.12.2022), 012103QZ (termin przyd. 
10.12.2022),  012111QZ (termin przyd. 11.12.2022), 012112QZ (termin przyd. 11.12.2022), 
012113QZ (termin przyd. 11.12.2022)  

 Calcium z Vitaminą C o smaku cytrynowym, tabletki musujące, nr partii: 012031QY (termin 
przydatności: 03.12.2022), 012032QY (termin przyd. 03.12.2022), 012033QY (termin przyd. 
03.12.2022), 012041QY (termin przyd. 04.12.2022) 

 Calcium z Vitaminą C o smaku pomarańczowym, tabletki musujące, nr partii: 012043QZ (termin 
przyd. 04.12.2022), 012051QZ (termin przyd. 05.12.2022), 012052QZ (termin przyd. 05.12.2022), 
012063QZ (termin przyd. 06.12.2022), 012071QZ (termin przyd. 07.12.2022), 012072QZ (termin 
przyd. 07.12.2022) 

 Calcium z Vitaminą C o smaku poziomkowym, tabletki musujące, nr partii: 011281QZ (termin przyd. 
28.11.2022), 011301QZ (termin przyd. 30.11.2022), 011302QZ (termin przyd. 30.11.2022),  

 Plusssz 100% Multiwitamina + minerały, tabletki musujące, nr partii: 101123QY (termin przyd. 
12.01.2023), 101131QY (termin przyd. 13.01.2023), 101132QY (termin przyd. 13.01.2023) 

 Plusssz Zizzz tabletki musujące do ssania o smaku poziomkowym, nr partii: 012111Q3 (termin 
przyd. 11.12.2022), 012112Q3 (termin przyd. 11.12.2022),  012112Q3 (termin przyd. 11.12.2022), 
012121Q3 (termin przyd. 12.12.2022) 

 

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. 

Informujemy, że sytuacja związana z zanieczyszczeniem tlenkiem etylenu w zakresie składników mineralnych 

użytych w suplementach diety jest inna niż w przypadku składników roślinnych (np. mączka chleba 

świętojańskiego, czy ziarna sezamu). Jest niejednoznaczna i dlatego jest przedmiotem dyskusji na poziomie 

europejskim. W chwili obecnej, niezależnie od procesu wycofania wskazanych partii produktów z rynku, 

będziemy się od tej decyzji odwoływać.  

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.  


