
Státní zdravotniústav, Šrobárova 49l48,100 00 Praha 10

I

GERTlFlKRT
o ZDRAVOT|{ i rnzPEčNo STI

Potvrzujeme, že složeni a výsledky laboratorního vyšeření doplňku stravy

CHORELLA GREEN WAYS

Distributor: Green Ways s.r.o., Klukova 1497,686 03 Staré Město, Česká republika

je v souladu

se závaznýnri předpisy (tj. zejrnéna zákonem č.l l0/1997 Sb., o potravinácli a tabákových
výrobcích ve znění pozdějších předpisťl, vyhl. MZ č.58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení

potravin, nařizení EP a R (EU) č. 116912011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.
nařízení EP a R 192512006 o přidávání vitaminů a minerálníclr látek a některých dalších látek do
potravin, laŤízení komise (ES) č.111012009. které uvádí seznalTl vitaninů a rninerálních látek a

.iej ich forern, které lze přidávat do potravin a naíízení kornise (ES) č. 1 88 1/2006 stanovrrjící
maxirnálrrí hodnoty určitých kontaminantů.

Doplňující ťrdaje:

Výrobek byl kladně posouzen SZU Praha
(Čj.1333/2019. EX 190461 ze dlre 28.5.20i9),

a vyšeti,en akreditovanýrrri laboratořemi Státního veterinárnílro ústavu Olomouc. Zkušební
laboratoř č.1l44. Jakoubka ze Stříbra I,719 00 Olotnouc, Hulínská 2286.167 60 Krorněříž.

Ceská republika
Protokol o zkoušce č. CH 64412019. CH 132212019,P 60612019. č. P 1404120]19"

KM l8ll201g^č. KM 312l20l9

Toto osvědčení nelze poLržít pro ťrkony správníclr orgánťr spojené s jeho vyššírn ověřením.

Osvědčení vydal SZÚ Praha na žádostdistributora.
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Státní zdravotní ústav. Šrobárova 49148,100 00 Praha 10

q*
GERTlFlKRT
O ZDRAVOTNí YuZPEČXO STI

Potvrzujeme, že složení a výsledky laboratorního vyšetření doplňku stravy

rnčvrEx GREEN wAyS
Distributor: Green Ways s.r.o., Klukova 1497,686 03 Staré Město, Česká republika

je v souladu

se závaznýlrri předpisy (tj. zejména zákonem č.110l1997 Sb., o potravirrách a tabákových
výrobcíclr ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MZ č.5812018 Sb,, o doplňcích stravy a složení

potravin. naiizení E,P a R (EU) č. 116912011 o poskytování infornrací o potravinách spotřebitelůrn,
nařízení EP a R 192512006 o přidávárrí vitaminů a minerá|ních látek a některých dalšich látek do
potravin, nař,ízení komise (ES) č. 117012009- které rrvádí seznam vitarninů a minerálních látek a

jejiclr forem, které lze přidávat do potravin anaíízení komise (ES) č.l881/2006 stanovu.|ící
rlaxirnální hodnotv určitÝch kontaminantťr.

Doplňující ťrdaje:

Výrobek byl kladně posouzen SZÚ Praha

1Č.l.t;::lzo19, EX 19046l ze clne 28.5.20l9),
a vvšetř,en akreditovanýrli laboratoř,emi Státnílro veterinárního ústavu Olonlouc, Zkrršebrrí

laboratoř č. 1 144, Jakoubka ze Stříbra 1 , ]]9 00 Olomottc, Hulínská 2286^ 7 67 60 Kronrěříž,
Ceská reprrblika

Protokol o zkoušce č. CH2093120.19, CH 1488-148912019. P 1133-113112019. KM 445-44612019

Toto osvědčení nelze použít pro úkony správních orgáliů spojené s jeho vyššírn ověi"ením.

Osvědčení vydal SZÚ Praha na žádost distributora.
Platnost do 3.6.2022.
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MUDr. Pavel Březovský, MBA
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Císlo osvědčení: l83-213/l 9

Daturn a místo vydárrí: 3.6.20l9, Praha
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Státní zdravotní ústav, Šrobárova 49l48,100 00 Praha 10

%
GERTlFlKRT
O ZDRAVOTNI BEZPECNO STI

Potvrzujeme, že složení a výsledky laboratorního vyšeťení doplňku stravy

oĚrsrÝ JEčMEN GREEN wAyS _ JAHoDA

Distributor: Green Ways s.r.o., Klukova 1497,686 03 Staré Město, Česká republika

je v souladu

se závaznými předpisy (tj. zejnréna zákonem č.II0l1997 Sb., o potravirrách a tabákových
výrobcích ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MZ č.58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení

potravin, naíízení EP a R (EU) č. 116912011 o poskytovátrí infornrací o potravinách spotr'ebitelům.
naíízení EP a R 192512006 o přidávárrí vitarninů a minerálních látek a některých dalších látek do
potravin, nařízení komise (ES) č.111012009, které uvádí seznaln vitaminů a minerálních látek a

jejich forem, které lze přidávat do potravin anařízení komise (ES) č.1881/2006 stanovující
maximálrrí lrodnoty určitých kontaminantů.

Doplriující údaje:
Výrobek byl kladně posouzen SZU Praha

(Čj.l333/2019, EX l9046l ze dne 28.5.20l9),
a vyšetřen akreditovanýrni laboratořerni Státního veterinárnílro ústavu Olomouc. Zkušební

laboratoř č. 1 144. Jakor,rbka ze Stříbra 1^ 119 00 Olornouc, Hulínská 2286, ] 6] 60 Krorněříž,
Ceská republika

Protokolo zkoušc.e č,CH 132I12019. P 1045/2019, KM 302/2019

Toto osvědčení nelze použít pro úkorry správních orgánů spojené s jelro vyššírn ověřením.

Osvědčení vydal SZÚ Pralra na žádost distribrrtora. 
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Platnost ďo3,6,2022 
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Číslo osvědčení: 1 83-212119 MUDr. Pavel Březovsk/ VeR
Datum a místo vydárrí: 3 .6.2019. Praha ředitel SZÚ
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