
Státní zdravott,ú úslav, Šrobárova 48, ]00 42 Praha 10

GERTtFlKAT
O ZDRAVOTNI BEZPECNOSTI

Potvrzúeme, že složení a ,!ýsledk}, laboratomího v}šetř€ni doplňku stlav},

Inca Collagen

výrobce/ Distributor: INCA agency §.r,o., oó4 3,1 RozdroiOt ice 262, ČCskj republika

je v souladu

se závaznými předpisy, (tj_ zej ména zákonem č, ] ] 0/] 997 Sb., o potravinách a tabáko!ých
\,lírobcích ve zněni pozdějšich přcdpisů, \yhl, MZ č.22512008 sb,, kterou se slanoví požadavky na

doplňky slravy a na obohacováni potravin potravními doplňky. a vyhl, N,íZe č,1 l j,/2005 Sb,. o
způsobu označováni potra,lin a tabákových výrobků). nařízeníEPaR1925,/2006opřidáváni

vitanrinů a minerálrrích látek a něktc|ich dalších látek do potravin, naříZení komise (ES)
č, ] ] 70/2009, které u\,ádi seznam vitaminú a mineráInich látek a.jejich lolem, které lZe přidávat do

potravin a naříZení EC č,629/2008 stanol,t]jíci maxináIní hodnoty určitých kontaninantů.

Doplňující údaie:
Výrobek byl kladně posouzen SZIJ Praha

(Čj. 679/20i5, EX 150238 ze dne 23.3,2015).
a \'l,šetřen akeditovanou laboratoří MVDr.PaveI Miktlláš, Zkušcbní laboratoř č,] 05l.

§ololo\d lB. Brno. če.k2 |,-pn61,|,.

íProiokol o Zkoušcc č. 767120] 5)

osvědčení \,vdal SZl] Praha na žádos1 vú,obce/dislťibutora,
Platnosl do 23.3,2018.

,"rňÍ";...Í"Čís]o osvědčení: l83- 1]6/l5



fia,

oF SAFETY
AND FREE SALE

We hereby confirm that the lood Supplenent

Inca Collagen

i§ a §ale§ fre€ product in thc country oíořigin and thele is not kno\tn any objections to its
export.

Pťoducer/ApplicaDt: INCA agency s.r.o.,664 3,1RoZdřojovice 262, czech Republic

Supplemenlary infolmation:
The product is suitable íbr human consumption and compl,v Ýith the Czech Food Law

No 110/1997, Regulation No 22512008 rclating to food supplements ánd lortification offoods.
Regu lation No 1 1 3/20 05 relating to th e labe ling and Rcgulation(Ec) No ] 92 5/2006 of EP and C

on the addition olvitamins and minerals and ceúain other substances lo loods. commission
Regu]ation(Ec)Noli70/2009setsthel;stofvitaninandmincralsandtheirformsihatcanbe
addcd to íbods. including food supplenents and Regulation I]c No ó29,'2008 setting ma\illlulll

levels for ceíain contaninanis in foodstuffs,

The product have been analysed b} tested by the accledited lalroíatory ofthe MVDLPavel
Mikuláš, Testing laboratory No ] 05], sokolova 1B. Brno. CZech Republic

No 767120] 5

National lnstitute ofPublic Health , Šrobárova 48. 100 42 Prague 10

Ceftificate was issued oD the requcst ofthe producer/applicant,
Validity ofthe Ceúillcate till 23,3.20] 8,

,7
Sc

NŇlotlÁl l\§'nTUTř oFpuBuc HEALT]l /ř-rr/n
The number ofceftiíicat., ,*,,',ult i'ti, l'^''::"::'i: ._ L;,uK.no,*ue. v,
il;";;;,;;i;.:;;;ii,,j,ii.ď*s!,i. _,,] 
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