PRAWO ŻYWNOŚCIOWE

www.igifc.pl

13-14 kwietnia 2021

SUPLEMENTY DIETY
PRAWO I PRAKTYKA
AKTUALNE KWESTIE: WYJAŚNIENIA I ROZWIĄZANIA
PRAKTYCZNE WARSZTATY ON-LINE 2,5h+2,5h

Jak korzystać z unijnych
list składników?
Jakie są konsekwencje
uchwał Zespołu ds. SD?
Czy profile składników
odżywczych będą
dotyczyły SD?
Jak uzyskać FSC
(certyfikat wolnej
sprzedaży)?
Jak przedstawić
porównanie zawartości
składników i siły ich
działania?
Kiedy beauty claims nie
są oświadczeniami
zdrowotnymi?
COOL - Składnik
podstawowy suplementu
diety

To szkolenie dla każdego z branży suplementowej, kto
chce być na bieżąco z wyzwaniami związanymi z
wprowadzaniem suplementów diety do obrotu w Polsce.
Tematy dobraliśmy tak, żeby odzwierciedlały najbardziej
aktualne kwestie. Omówimy je w praktyczny i syntetyczny
sposób obrazując przykładami.
Formułę 2,5 h x 2 dni sprawdziliśmy na wielu naszych
warsztatach online. Jest ona bardzo efektywna. Umożliwia
maksymalne skupienie i skorzystanie ze szkolenia i
jednocześnie nie odrywa od obowiązków zawodowych na
cały dzień.
Czy wysłałeś już zgłoszenie?
Zapraszamy, Zespół IGIFC

PRELEGENCI

Notyfikacja - Co zrobić
jeśli w systemie nie ma

mojego składnika
aktywnego?
IGI FOOD CONSULTING SP. Z O.O
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Prelegenci
Prof. Katarzyna Stoś
Izabela Tańska
Paweł Mirosz
Joanna Olszak

Informacje
organizacyjne
Koszt: 860 PLN (+23 %
VAT, za udział 1 osoby)
RABAT 20% - przy
zgłoszeniu i wpłacie do
12 marca 2021 r.
Koszt obejmuje: Udział
w warsztatach, możliwość
zadawania pytań,
prezentacje w formie
elektronicznej
Czas i miejsce: 13 - 14
kwietnia 2021 online
platforma ClickMeeting
Zgłoszenia należy
dokonać wypełniając
FORMULARZ
W przypadku przyznania miejsca
na szkolenie opłatę za udział
należy wpłacić na podstawie
faktury. Przesłanie zgłoszenia
oznacza zapoznanie się z
regulaminem uczestnictwa i
akceptację jego warunków.
Jednocześnie jest
upoważnieniem dla IGI Food
Consulting do wystawienia
faktury VAT bez podpisu
odbiorcy. Regulamin znajduje
się TUTAJ

Koordynator szkolenia
Ewelina Grzegorzewicz
biuro@igifc.pl

www.igifc.pl

13-14 kwietnia 2021

PROGRAM
13 kwietnia 2021 wtorek
10:00-10:05 - Rozpoczęcie szkolenia
10:05-10:35 - Składniki aktywne w suplementach diety – Paweł Mirosz IGIFC
Składniki odżywcze i inne substancje: charakterystyka, zasady stosowania,
korzystanie z list unijnych, poziomy zawartości
10:35-11:05 Substancje dodatkowe w suplementach diety – Joanna Olszak,
IGIFC
Kategorie SD ze względu na postać i grupę docelową
11:05 – 11:35 Uchwały Zespołu ds. Suplementów Diety – prof. Katarzyna Stoś
Podstawy merytoryczne i prawne prac Zespołu oraz znaczenie uchwał dla firm
11:35-12:05 Notyfikacja suplementów – Paweł Mirosz – IGIFC
Czy produkt wymaga zgłoszenia? Czyli borderline suplementów diety i żywności
funkcjonalnej
Procedura powiadamiania – propozycje rozwiązań najczęstszych problemów
Dossier produktów zgłaszanych do GIS
12:05-12:30 Sesja Q&A Pytania wcześniej przesłane i zadawane podczas
szkolenia
14 kwietnia 2021 środa
10:00-10:05 Rozpoczęcie szkolenia
10:05-11:05 Reklama suplementów diety - Izabela Tańska IGIFC
Oświadczenia i inne treści dobrowolne. Co dalej z botanicals? - stanowisko KE z
2021 r.
Beauty claims, naturalność; Porównywanie (zawartości) składników;
Samoregulacja i podatek
11:05 -11:35 Obowiązkowe informacje i ich rozmieszczenie – Joanna Olszak
IGIFC
Czy są ograniczenia dotyczące zasad deklaracji nazwy? Jak stosować znakowanie
wartością odżywczą w przypadku SD? Kraj i miejsce pochodzenie składników
suplementu
11:35-12:05 Urzędowa kontrola suplementów diety
Kluczowe obowiązki przedsiębiorców i zasady urzędowych kontroli; Zakres badań
SD w Polsce; FCS (Certyfikat Wolnej Sprzedaży) – Co, gdzie, kiedy?
Rozwiązania alternatywne
12:05-12:30 Sesja Q&A Pytania wcześniej przesłane i zadawane podczas
szkolenia

+48 503 004 616
IGI FOOD CONSULTING SP. Z O.O

Więcej o szkoleniu na www.igifc.pl
2

