
STAŽENÍ VÝROBKU
Předmět: STAŽENÍ VÝROBKU – DOPLŇKY STRAVY – DECATHLON KONTROLA KVALITY

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením jednoho nebo více z následujících výrobků.

Zjistili jsme, že obsah ethylenoxidu jedné ze složek přesahuje stanovený limit u následujících 5 výrobků.
Z preventivních důvodů jsme se rozhodli stáhnout následující výrobky a šarže:

Fotografie balení
výrobku nebo

Název

Vitamíny
a minerály
s příchutí

pomeranče 30
tablet

Tablety soli
100 ks

Elektrolytický
nápoj bez cukru
v rozpustných

tabletách citrónový
40 × 4 g

Elektrolytický nápoj
bez cukru

v rozpustných
tabletách lesní plody

20 × 4 g

Elektrolytický nápoj
bez cukru

v rozpustných
tabletách citrónový

20 × 4 g

Čárový kód 3583788426585 3583788160144 3583787561478 3583787572207 3583787572191

Číslo šarže L 21.140
L 21.189 L 21.182 L 21.166 L 21.188 L 21.167

Kde se nachází
číslo šarže na

výrobku?
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Pokud jste výrobek/ky zakoupili v období od 19. června 2021 do 12. srpna 2021 (včetně), týká se vás toto upozornění.

Žádáme Vás, abyste zkontrolovali číslo šarže, které se nachází na výrobku a porovnali ho s číslem v tabulce.

Pokud máte u sebe výrobek s číslem šarže, které je uvedená v tabulce, žádáme Vás,
abyste výrobek nekonzumovali a přinesli jej do nejbližší prodejny, kde Vám výrobek

vyměníme nebo Vám vrátíme peníze (i v případě, že je balení načaté).

V případě dotazů je Vám k dispozici naše zákaznické centrum:
+420 228 800 od pondělí do neděle od 9:00 do 19:00

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.

Jérémie SIINO, Leader Aptonia
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