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Działając w imieniu Genactw Trade sp. z 0.0. z siedzibą w Poznaniu 186, 61 - 693. 
"Spółka”), w związku z decyzją z dnia 4 stycznia 2017 r. o wycofaniu z obrotu na ca 
Rzeczypospolitej Polskiej produktu Colostrigen Bioaktywne Colostrum Bovinum 200 
diety, 60x200mg kapsułek seria nr 24032018 z datą ważności 24 marca 2018 r. posiadaj ą* 
opakowań jednostkowych błędnie oznakowane blistry wskazujące jako datę ważności 
tj. październik 2016 r. (dalej jako: "Produkt"), zobowiązujemy się dokonać jego wymian 
z prawidłowo oznaczoną datą ważności na koszt Spółki.

Zwrotu należy dokonać:
1. za pośrednictwem prowadzonych przez Państwa punktów sprzedaży celem odesłania 

Produktu do Spółki i niezwłocznej jego wymiany lub
2. rekomendując osobie, która dokonała zakupu Produktu przesłanie bezpośrednio do Spółki

W obu przypadkach zwrotu należy dokonać na adres:

Genactiv Trade sp. z 0.0.
Nobel Tower 

ul. Dąbrowskiego 77a,
60 - 529 Poznań

Jednocześnie informujemy, że wymiana na Produkt z prawidłowym oznakowaniem 
odbędzie się w tej samej ilośd, która została zwrócona. ~
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Poznań, dnia 4 stycznia 2017 roku
Genactiv Trade sp. z o. o. 
Piątkowska 186 
61 - 693 Poznań

Do wszystkich dystrybutorów hurtowych i detalicznych 

DECYZJA

Działając w imieniu Genactiv Trade sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 186, 61 

"Spółka”), niniejszym informuję o wycofaniu z obrotu na całym terytorium Rzeczypos 
Colostrigen Bioaktywne Colostrum Bovinum 200 mg, suplement diety, 60x200mg ka 
24032018 z datą ważności 24 marca 2018 (dalej jako: "Produkt”).
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Uzasadnienie

Dnia 28 listopada 2016 r. Spółka została poinformowana, że Produkt został 

oznakowany w ten sposób, że posiada wewnątrz opakowań jednostkowych błędnie oznakowane blistry 
wskazujące jako datę ważności datę produkcji, tj. październik 2016. Niezwłocznie zwrócono się do 
podmiotu zewnętrznego współpracującego ze Spółką odpowiedzialnego za oznakowanie Produktu. 
Nadto zlecono temu podmiotowi skorygowanie oznakowania całej serii Produktu z datą ważności 24 
marca 2018 r. Od dnia wprowadzenia do sprzedaży serii z datą ważności 24 marca 2018 r. do dnia 
uzyskania informacji o nieprawidłowym oznakowaniu i podjęcia działań naprawczych część Produktu 

została wprowadzona do obrotu.

W związku z powyższym Spółka podjęła decyzję o wycofaniu Produktu Colostrigen Bioaktywne 

Colostrum Bovinum 200 mg, suplement diety, 60x200mg kapsułek seria |nr 24032018 

z datą ważności 24 marca 2018 z obrotu.

Powstała rozbieżność nie wpływa w żaden sposób na przydatność Produktu do spożycia, 
i nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia. Mimo błędnego oznakowania Produkt gwa: 
poziom bezpieczeństwa zgodny z zasadniczymi wymaganiami prawa wynikającym, 

i rozporządzeń Unii Europejskiej jak i prawa krajowego.

Jednocześnie informuję, że Spółka nie ponosi odpowie<| 
blistrów i dołoży wszelkich starań dla wyjaśnienia sytuacji, j.
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Maciej Oppeln-Bronikowski

oznakowanie

Maciej Oppeln Bronikowski 
Członek Zarządu Genactiv Trade sp. z o.o.


