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SZKOLENIE:
SUPLEMENTY DIETY PRAWO I PRAKTYKA
SKŁAD, ZNAKOWANIE,
WPROWADZANIE DO OBROTU

Jak korzystać z unijnych list
składników?
Jakie są konsekwencje
uchwał zespołu ds. SD?

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 zagadnienia. Omówimy je w praktyczny i
syntetyczny sposób obrazując przykładami.
3-godzinne szkolenie daje szansę na zapoznanie się
z najważniejszymi aktualnymi kwes:ami oraz umożliwia
maksymalne skupienie, a jednocześnie nie odrywa od
obowiązków zawodowych na cały dzień.
Czy wysłałeś już zgłoszenie?
Zapraszamy,
Zespół IGIFC

PRELEGENCI

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
Notyﬁkacja - Co zrobić jeśli
w systemie nie ma mojego
składnika aktywnego?

Dr Katarzyna Stoś, prof. NIZP-PZH
Zakład Żywienia i Wartości
Odżywczej Żywności NIZP-PZH

Izabela Tańska
Doradca ds. Prawa Żywnościowego,
Prezes Zarządu IGIFC

IGI FOOD CONSULTING SP. Z O.O

Joanna Olszak,
Doradca ds. Prawa
Żywnościowego, IGIFC

PRAWO ŻYWNOŚCIOWE

www.igifc.pl

2 lutego 2022

PROGRAM
10:00- 10:45 Składniki suplementów diety
– poziomy składników aktywnych
– ocena możliwości zastosowania składnika
– rola uchwał Zespołu ds. Suplementów Diety
10:45-11:30 Obowiązkowe elementy oznakowania suplementów
– co stanowi nazwę suplementu?
– wykaz składników suplementu i deklaracja składników aktywnych
– czy wykaz składników może zawierać nazwy handlowe?
– zwolnienie z deklaracji zawartości netto
– wymagania dot. towarów paczkowanych
– „probiotyk” – w oznakowaniu suplementu diety
11:30-11:40 Przerwa
11:40- 12:25 Deklarowanie korzyści dla zdrowia i innych
dobrowolnych informacji
– zasady podawania informacji o przeprowadzonych badaniach
(klinicznych)
– oświadczenia dla botanicals
– dlaczego nie ma oświadczeń dla probiotyków skoro jest tyle badań?
– nawiązywanie do naturalności
– deklarowanie zrównoważonej produkcji i prostego składu
– współpraca z influencerami a prawo żywnościowe – ryzyka i
konsekwencje
11:25-12:10 Zasady wprowadzania do obrotu i urzędowa kontrola
suplementów
– podstawowe obowiązki przedsiębiorców i zasady urzędowych
kontroli
– notyfikacja w GIS, niezbędne dokumenty, propozycje rozwiązań
problemów
– zasada wzajemnej uznawalności – kiedy można z niej skorzystać?
12:10-12:55 Przegląd orzecznictwa dotyczącego suplementów
diety i ich znaczenie dla firm
– wyroki sądów krajowych
– wyroki TSUE i innych Państw Członkowskich
13:00 Zakończenie szkolenia
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Prof. Katarzyna Stoś
Izabela Tańska
Joanna Olszak
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Koszt: 860 PLN
(+23 % VAT, za udział 1 osoby)

RABAT 20% - przy zgłoszeniu i
wpłacie do 14 stycznia 2022 r.
Koszt obejmuje:
Udział w warsztatach, możliwość
zadawania pytań, prezentacje
w formie elektronicznej
Czas i miejsce: 2 lutego 2022 r.
online plaRorma ClickMee:ng
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 Consul:ng do
wystawienia faktury VAT bez
podpisu odbiorcy. Regulamin
znajduje się TUTAJ.
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