Praha 9. 11. 2017
SK: Upozornenie pre spotrebiteľov- zámena poradia dátumu výroby a dátumu
minimálnej trvanlivosti na obaloch výrobkov
Chceli by sme Vás informovať, že na obaloch výrobkov Nutrilon 1 Pronutra 800g a Nutrilon
Pronutra kaša vanilková 225g bola zistená zámena poradia dátumu výroby a dátumu
minimálnej trvanlivosti.
1. Súčasné označenie na výrobku Nutrilon 1 Pronutra 800g:

Dátum minimálnej trvanlivosti zvýraznený červeno je v súčasnosti uvedený ako prvý
v poradí.
2. Súčasné označenie na výrobku Nutrilon Pronutra kaša vanilková 225g:

Dátum minimálnej trvanlivosti zvýraznený červeno je v súčasnosti uvedený ako
druhý v poradí.
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Za vzniknutú situáciu sa Vám ospravedlňujeme a chceme Vás ubezpečiť, že spomenutá
zámena v poradí dátumov nemá v žiadnom prípade vplyv na najvyššiu kvalitu a bezpečnosť
výrobkov. Na náprave poradie dátumov pracujeme tak, aby pri najbližšej výrobe bolo už
poradí dátumov správnej.
V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, kontaktujte našu Infolinku 0800 601 600.

CZ: Upozornění pro spotřebitele- záměna pořadí datumu výroby a datumu minimální
trvanlivosti na obalech výrobků:
Chtěli bychom Vás informovat, že na obalech výrobků Nutrilon 1 Pronutra 800g a Nutrilon
Pronutra kaša vanilková 225g byla zjištěna záměna pořadí datumu výroby a datumu
minmální trvanlivosti.
1. Současné značení na výrobku Nutrilon 1 Pronutra 800g:

Datum minimální trvanlivosti je zvýrazněný červeně a v současnosti je uvedený jako
první v pořadí.
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2. Současné značení na výrobku Nutrilon Pronutra kaše vanilková 225g:

Datum minimální trvanlivosti je zvýrazněný červeně a v současnosti je uvedený jako
druhý v pořadí.
Za vzniklou situaci se Vám omlouváme a chceme Vás ubezpečit, že zmíněná záměna v
pořadí datumů nemá v žádném případě vliv na nejvyšší kvalitu a bezpečnost výrobků. Na
nápravě pořadí datumů pracujeme tak, aby při nejbližší výrobě bylo už pořadí datumů
správné.
V případě jakýchkoliv otázek, prosím, kontaktujte naší Infolinku 800 110 000.
Děkujeme za pochopení
Ing. Kamila Toušková
za Nutricia s.r.o./Nutricia a.s
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