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AVIZ DE NOTIFICARE

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al
ministrului sănătăţii nr. 244/401/2005 privind prelucrarea, procesarea şi comercializarea plantelor
medicinale şi aromatice utilizate ca atare, parţial procesate sau procesate sub formă de suplimente
alimentare predozate, Serviciul Naţional pentru Plante Medicinale, Aromatice şi Produse ale Stupului
(SNPMAPS) din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare IBA Bucureşti, în baza documentaţiei înaintate, decide ca următorul produs poate fi fabricat sau
comercializat şi utilizat în România, conform prevederilor legale în vigoare.
Denumire produs: 3D CHILI
Forma de comercializare: cutie din carton cu 9 blistere a cate 10 capsule/ blister (30 capsule galbene,
30 capsule roşii, 30 capsule verzi), cu prospect
Domeniu de utilizare: supliment alimentar
Compoziţie:
• capsula galbena (516 mg): extract apos 6:1 din fructe de Garcinia cambogia, conţinând 60 %
HCA/ acid hidroxicitric - 150 mg; extract apos 4:1 (maltodextrina) din seminţe de Fasole-alba
(iPhaseolus vulgaris) - 100 mg; extract apos 4:1 din rădăcini de Ghimbir (Zingiber officinale) 100 mg; extract apos 4:1 (maltodextrina) din rădăcini de Turmeric (Curcuma longa) - 60 mg;
săruri de magneziu ale acizilor graşi - 10 mg; capsula (gelatina din porc si vita - 94,944 mg;
dioxid de titan - 0,96 mg; tartrazina - 0,096 mg) - 96 mg.
• capsula roşie (551 mg): extract apos 6:1 din fructe de Guarana (Paullinia cupana), conţinând
10 % cofeina - 170 mg; extract apos (maltodextrina) din fructe de Ardei-iute (Capsicum
annuum) - 150 mg; pectina din fructe de Grapefruit (Citrus paradişi), conţinând 65 % acid
galacturonic - 125 mg; săruri de magneziu ale acizilor graşi - 10 mg; capsula (gelatina din
porc si vita - 94,08 mg; dioxid de titan - 0,48 mg; oxizi si hidroxizi de fier - 1,44 mg) - 96 mg.
© capsula verde (511 mg): extract apos 18:1 din frunze de Ceai-verde (Camellia sinensis),
conţinând 90 % polifenoli si 40 % EGCG/ galat de epigalocatechina - 200 mg; extract apos
5:1 (maltodextrina) din frunze de Andrographis paniculata - 100 mg; extract apos 4:1 din
fructe de Acai (Euterpe oleracea) - 100 mg; săruri de magneziu ale acizilor graşi - 15 mg;
capsula (gelatina din porc si vita - 94,7664 mg; dioxid de titan - 0,96 mg; oxizi si hidroxizi de
fier - 0,2592 mg; albastru patent - 0,0144 mg) - 96 mg.
Producător/ Adresa: SYMBIOFARM, Sp. z.o.o. Nowa Wies 160, 38-120 Czudec - pentru
NEXTPHARM Sp. z.o.o., ul. Chetmonskiego 8/4, 60-754 Poznah, Polonia
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Deţinător notificare: NEXTPHARM Sp. z.o.o
Adresa: ul. Chetmonskiego 8/4, 60-754 Poznan, Polonia
Etichetarea produsului se realizează conform legislaţiei în vigoare.
Sunt interzise inscripţionarea ambalajului şi/sau a prospectului produsului cu proprietăţi de prevenire,
tratare ori vindecare a unor boli sau referirea la asemenea proprietăţi.
Acest act devine nul în situaţia modificării compoziţiei (ingrediente şi/sau cantităţi).
Sef Serviciu SNPMAPS,
Sef Compartiment,
dr.ing. Radu Stoianov
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