PROTOKOL
O POSÚDENÍ ZHODY SK OZNAČENIA VÝROBKU
Výrobok:
Objem:
Vyrobené pre:
EAN:
Minimálna trvanlivosť do:

Výživový doplnok s kyselinou gama-aminomaslovou s „curaçao“ príchuťou - roztok
180 ml
Merill s.r.o., Lermontovova 3, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
dátum na obale výrobku

K posúdeniu zhody označenia výrobku bolo žiadateľom predložené:
- grafický návrh obalu výrobku
U predloženého grafického návrhu obalu výrobku bola posúdená zhoda označenia v zmysle požiadaviek súčasnej (k termínu posudzovania)
platnej legislatívy:
-

Zákon NR SR č. 152/95 Z.z. o potravinách, v znení zmien a doplnkov
Zákon NR SR č. 270/1995 Z.z. z 15. novembra 1995 o štátnom jazyku Slovenskej republiky
Zákon NR SR č. 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa
Výnos MP SR a MZ SR z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca požiadavky na potraviny na
osobitné výživové účely a na výživové doplnky
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 o arómach a určitých zložkách potravín s
aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a o zmene a doplnení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91, nariadení (ES) č. 2232/96 a
(ES) č. 110/2008 a smernice 2000/13/ES
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom,
ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje
smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady
2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/20040
a
VYHOVUJE

Upozornenie: Výraz „Blue Curaçao“ nebol predmetom posúdenia z dôvodu, že sa jedná o ochrannú známku a aj súčasť iných ochranných
známok a ich použitie je možné len so súhlasom vlastníka ochrannej známky.
Upozornenie: V súlade s čl. 13 ods. 2, resp. ods. 3 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o
potravinách spotrebiteľom, je minimálna stredná veľkosť písma povinných informácií 1,2 mm. Ak ide o obaly alebo nádoby, ktorých najväčšia
plocha je menšia ako 80 cm2, je stredná výška písma väčšia alebo sa rovná 0,9 mm.
Eurofins Food Testing Slovakia s.r.o. nezodpovedá za prípadne vzniknuté nedostatky spôsobené neposkytnutím potrebných informácii o výrobku žiadateľom. Vzorka bola
posúdená v zmysle legislatívy platnej a uverejnenej v oficiálnych prameňoch ku dňu vystavenia posúdenia.

V Nových Zámkoch, dňa: 27.10.2021

Vypracovala: Ing. Miroslava Střelcová

Príloha: grafický návrh obalu výrobku

Eurofins Food Testing Slovakia s.r.o.
Komjatická 73
940 02 Nové Zámky

Tel.: +421 908810030
Tel.: +421 911810531
Web: www.eurofins.sk

SLEEP WELL
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®

DESIGN ®

Výživový doplnok s kyselinou gama-aminomaslovou
s "curaçao" príchuťou - roztok.
Odporúčané dávkovanie: Jedna kávová lyžička (cca
4 ml), 1 x denne
Upozornenie: Nie je určené ako náhrada rozmanitej
stravy. Nevhodné pre deti do 18 rokov. Uchovávajte
mimo dosah malých detí. Nevhodné pre tehotné a
dojčiace ženy. (Môže ovplyvniť vedenie motorového
vozidla a prácu so strojmi.) Nekombinujte s liekmi a
alkoholom!!! Užite tesne pred spaním! Ustanovená
odporúčaná denná dávka (kávová lyžička), sa nesmie
presiahnuť. Nezabúdajte na význam pestrej a vyváženej
stravy a zdravý životný štýl. Skladovanie: Skladujte v
suchu pri teplote do +10°C, chráňte pred priamym
slnečným žiarením. Chráňte pred mrazom!
Zloženie: sirup "Blue Curaçao" (voda, cukor, prírodná
pomarančová aróma, farbivo: E133), L-tryptofán,
kyselina gama-aminomaslová, L-teanín, kyselina:
kyselina citrónová.
Denná dávka obsahuje:
L-Teanín
L-tryptofán
Kyselina gama-aminomaslová

SLEEP WELL

(4 ml)
0,16 mg
640 mg
640 mg

stránke: www.naturalhormon.sk
Vyrobené pre: Merill s.r.o., Lermontovova 3,
811 05 Bratislava, Slovensko
180 ml
Pred použitím pretrepať!
Výrobok obsahuje guľôčky, ktoré nie sú
vhodné na konzumáciu.
Skladujte dolu uzáverom!
Minimálna trvanlivosť do: dátum na
obale výrobku

