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Berthapharma-Technology Kft. 
8876 Tormafölde 
         Petőfi Sándor u. 145.  
Adószám: 12448690 

Iktatószám: OGYÉI/58309-2/2020 
Ügyintéző: Horváth Csillag 
Tárgy: Nyilvántartásba vétel 
Melléklet: címke (1 oldal) 

 
H A T Á R O Z A T 

 
Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet a továbbiakban: OGYÉI) 
nevében eljárva, a(z) Berthapharma-Technology Kft. (8876 Tormafölde, Petőfi Sándor u. 
145. adószám: 12448690; a továbbiakban: Ügyfél) 2020.10.08. napján, OGYÉI/58309-
1/2020. iktatószámon érkezett étrend-kiegészítő termékre és címkére vonatkozó adatok 
nyilvántartásba vétele iránti kérelmére indult eljárásban, az étrend-kiegészítőkről szóló 
37/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet (továbbiakban: 37/2004. ESzCsM rendelet) 10.§ (1) 
bekezdésében foglaltak alapján a kérelemben megnevezett terméket 2020.10.08. nappal, az 
alábbi adattartalommal 

 
nyilvántartásba veszem. 

 
Terméknév THYROID CONTROL  

Gyógynövényeket tartalmazó, kizárólag 
természetes hatóanyagokból készült, 
biológiailag aktív étrend-kiegészítő kapszula. 

Kiszerelési egység 30 db 
Gyártó neve, címe Berthapharma-Technology Kft.,  

 8876 Tormafölde, Petőfi Sándor u. 145. 
Forgalmazó neve, címe - 
Bejelentő neve, címe Berthapharma-Technology Kft. 

8876 Tormafölde, Petőfi Sándor u. 145.  
Maximális napi ajánlott fogyasztási 
mennyiség: 

1 kapszula  

Tápanyagok, illetve táplálkozási vagy élettani 
hatással rendelkező anyagok mennyisége (a 
termék javasolt maximális napi adagjára 
vonatkoztatva): 

Citromfű kivonat (Melissa officinalis extr act) 
100 mg, Galagonya kivonat (Crataegus 
extract) 100 mg, kreatin-monofoszfát 100 mg, 
jód 150 µg, szelén 55 µg 

Összetétel: Alga-Kálcium-Aquamin S (Lithotamnium 
sp.), Citromfű kivonat (Melissa officinalis 
extract), Galagonya kivonat (Crataegus 
extract), Kreatinmonofoszfát (Creatin 
monophosfat), Zselatin, Káliumjodid 
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(Kalium jodatum), Szelenometionin (L-
Selenomethionine), 

Notifikációs szám: 24986/2020 
 
Tájékoztatom, hogy jelen nyilvántartásba vétel a bejelentő által beküldött dokumentáció 
alapján került kiadásra. A bejelentéshez megküldött címke a határozat elválaszthatatlan részét 
képezi.  
 
A határozat nem minősül gyártási, illetve forgalomba hozatali engedélynek, továbbá nem 
tanúsítja a termék és a jelölés/címke vonatkozó jogszabályoknak való megfelelőségét. 
 
Az Ügyfél az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási 
eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM 
rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) 2. § (1) és (3) bekezdése és 1. számú melléklete szerinti 
díj megfizetési kötelezettségének határidőben eleget tett. Az igazgatási szolgáltatási díj az 
Ügyfelet terheli. Jelen eljárásban egyéb eljárási költség nem merült fel. 

 
Jelen döntést a hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
(továbbiakban: Ákr.) 97. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján adta ki.  
 
Az Ákr. 97. § (3) bekezdése értelmében a döntés a nyilvántartásba vétel napján véglegessé 
válik.  
 
Az OGYÉI e határozatban foglalt döntését a 37/2004. ESzCsM rendelet 10. § (1) bekezdése 
alapján biztosított hatáskörében, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 
Intézetről szóló 28/2015 (II.25.) Korm. rendelet 3.§ i) pontjában foglalt feladatkörében eljárva 
hozta meg. 
 

Kelt Budapesten 

 

 



Összetevők: Alga-Kálcium-Aquamin S (Lithotamnium sp.), Citromfű kivonat 
(Melissa officinalis extract), Galagonya kivonat (Crataegus extract), Kreatin-
monofoszfát (Creatin monophosfat), Zselésítő anyag (Zselatin), Kálium-
jodid (Kalium jodatum), Szelenometionin (L-Selenomethionine), 

Ajánlott bevitel: 
Felnőtteknek naponta 1 kapszula
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Gyógynövényeket tartalmazó, kizárólag természetes hatóanyagokból készült,
biológiailag aktív étrend-kiegészítő kapszula.

THYROID CONTROL

THYROID CONTROL

Citromfű kivonat (Melissa officinalis extract)
Galagonya kivonat (Crataegus extract)
Kreatin-monofoszfát (Creatin monophosfat)

Szelén ( Selenicum)
Jód (Iodium)

100.0 mg
100.0 mg
100.0 mg

150 µg100 %
100 %

% NRV*

THYROID CONTROL
Gyártó: BerthaPharma- Technology Kst.,
Petőfi Sándor utca 145.,
8876, Tormafölde, Magyarország.

Figyelmeztetések:
14 éves kor alatt a készítmény használata nem ajánlott! Ne 
lépje túl a napi ajánlott mennyiséget. Az étrend-kiegészítő 
fogyasztása nem helyettesíti a vegyes étrendet és az 
egészséges életmódot. Gyermekek elől elzárva tartandó! Ne 
használja a készítményt, ha allergiás annak bármely 
összetevőjére!

Tárolás: 
Szobahőmérsékleten, száraz, hűvös helyen. 

Minőségét megőrzi:
a doboz alján feltüntetett időpontig.

30 kapszula 18 gramm
Kizárólag természetes hatóanyagokat tartalmaz

Gyártó:
BerthaPharma- Technology Kst.,  

Petőfi Sándor utca 145. ,
8876,  Tormafölde,  Magyarország
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*NRV: vitaminok és ásványi anyagok népesség számára ajánlott napi beviteli referencia értéke

Hatóanyag megnevezése
A napi ajánlott adag 

(1 kapszula) 
hatóanyag tartalma
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  55 µg
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