
Numer sprawy: GIS-ŻP-SD-4230-00061/KC/17 Warszawa, dnia 03-01-2017

Główny Inspektorat Sanitarny
Ul. Targowa 65

03-729 Warszawa

POWIADOMIENIE
o zamiarze wprowadzenia po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Syberyjskie Zdrowie Sp. z o.o., Solec 81B / A-51, 00-382 Warszawa, 7010266571
(imie i nazwisko albo nazwa, i adres podmiotu wprowadzającego lub mającego zamiar wprowadzić po raz pierwszy do obrotu

na terytorium RP oraz numer NIP, jeżeli taki numer podmiot powiadamiający posiada.)

zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.
z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 1511) powiadamia o zamiarze
wprowadzenia po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

S - Suplement Diety
(podać rodzaj środka spożywczego przyjętą przez podmiot działający na rynku spożywczym)

Sibirian propolis Silver
(nazwa produktu)

płyn
(postać produktu)

Nazwa Ilość na jednostkę Ilość w porcji
dziennej

Jednostka Informacje dodatkowe

Miód pszczeli 0,04 0,4 gr(gramy)  
Propolis 0,03 0,3 gr(gramy)  

Wyciąg z korzenia
arcydzięgla litworu

0,023 0,23 ml(mililitry) korzeń
Angelica archangelica

woda
4:1
n/a
n/a

Wyciąg z kwiatów nagietka
lekarskiego

0,011 0,11 ml(mililitry) kwiat
Calendula officinalis

woda
7:1
n/a
n/a

Wyciąg z liści borowski
brusznicy

0,005 0,05 ml(mililitry) liść
Vaccinium vitis-idaea

woda
10:1
n/a
n/a

Wyciąg z liści czarnej
porzeczki

0,008 0,08 ml(mililitry) liść
Ribes nigrum

woda
5:1
n/a
n/a



Wyciąg z owoców rokitnika
zwyczajnego

0,008 0,08 ml(mililitry) owoc
Hippophae rhamnoides

woda
18:1
n/a
n/a

Wyciąg z owoców róży
girlandowej

0,02 0,2 ml(mililitry) owoc
Rosa majalis

woda
4:1
n/a
n/a

Wyciąg z ziela jeżówki
purpurowej

0,038 0,38 ml(mililitry) ziele
Echinacea purpura

woda
4:1
n/a
n/a

Wyciąg z ziela
macierzanki piaskowej

0,008 0,08 ml(mililitry) ziele
Thymus serpyllum

woda
10:1
n/a
n/a

Wyciąg z ziela pięciornika
krzewiastego

0,023 0,23 ml(mililitry) ziele
Potentilla fruticosa

woda
4:1
n/a
n/a

OOO "Laboratoria sowriemiennogo zdorowja", 633004 Rosja, obwód Nowosybirski, Bierdsk, ul.
Chimzawodskaja 11/20

(imię i nazwisko albo nazwa i adres producenta)

Właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który został powiadomiony o wprowadzeniu
środka spożywczego do obrotu lub zezwolił na wprowadzenie środka spożywczego do obrotu w tym
państwie:
Brak

...........................................................
(czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu

powiadamiającego o pierwszym zamiarze wprowadzenia do obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

Załączniki:
1. Zezwolenia z innego Państwa Członkowskiego
2. Inne
3. Wzór oznakowania w języku polskim
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