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Berthapharma-Technology Kft. 

8876 Tormafölde,  

Petőfi Sándor u. 145.  

Adószám: 12448690 

Képviseli: 

ECTD Fejlesztő Kft. 

1033 Budapest 

         Tavasz utca 8. 

Adószám: 12448690 

Iktatószám: OGYÉI/56443-2/2019 

Ügyintéző: Gallé Katalin 

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) 2019.09.17. napján 

OGYÉI/56443-1/2019 iktatószámon érkezett étrend-kiegészítő termékre és címkére 

vonatkozó adatok nyilvántartásba vétele iránti kérelmére, az étrend-kiegészítőkről szóló 

37/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet 10.§-nak (1) bekezdése alapján az alábbi adattartalommal, 

2019.09.17. nappal 

 

nyilvántartásba veszem. 

 

Terméknév Revita-U Cékla Kivonatot, C-Vitamint 

tartalmazó 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): 

Cékla kivonat 400 mg, C-vitamin 80 mg, 

Rutin 20 mg 

Összetétel: Cékla Kivonat, Zselatin, Aszkorbinsav (C-

vitamin), Rutin, titán-dioxid 
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Notifikációs szám: 22497/2019 

 

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 gyártási illetve forgalomba hozatali engedély, továbbá nem tanúsítja 

a termék és a jelölés/címke megfelelőségét a vonatkozó jogszabályoknak. 

 

Jelen döntést a hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(továbbiakban: Ákr.) 97. § (1) a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján adta ki. 

 

Az Ákr. 97. § (3) bekezdése értelmében a döntés a nyilvántartásba vétel napján véglegessé 

válik. 

 

Kelt: Budapest 
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Összetevők: Cékla Kivonat, Zselatin, Aszkorbinsav 
(C-vitamin), Rutin, Színezék (Titándioxid).
A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál 
működéséhez intenzív testmozgás alatt vagy azt követően, 
valamint hozzájárul a normál kollagén képződéshez és 
ezen keresztül az erek normál állapotának, működésének 
fenntartásához. 

Fogyasztási javaslat: napi 1 kapszula.  Ne  fogyasszon  a  készítményből  az  ajánlott
 mennyiségnél többet.  Az étrend-kiegészítő  fogyasztása nem  helyettesíti a  vegyes 
étrendet és az  egészséges életmódot. 
Tárolás:  nedvességtől, fénytől védve, szobahőmérsékleten, gyermekek elől elzárva!

Minőségét megőrzi a doboz alján feltüntetett időpontig.

db kapszula30 
17 gramm

CÉKLA  KIVONATOT, C-VITAMINT tartalmazó kapszulák

Cékla Kivonatot,C-Vitamint tartalmazó
étrend-kiegészítő kapszula

A napi ajánlott adag (1 kapszula)
hatóanyag tartalma:

400 mg               -

80 mg              100 %
Cékla Kivonat

C-vitamin

Rutin

*NRV: felnõtteknek ajánlott napi bevitel.

20 mg -

Hatóanyag    mennyiség    *NRV%
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Minőségét megőrzi: lásd a doboz alján!

Származási Ország: EU
Gyártja: BERTHAPHARMA-TECHNOLOGY Kft. 

8876 Tormafölde, Petőfi Sándor u. 145.
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