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Lajkonik zapobiegawczo wycofuje z polskiego rynku niektóre produkty
zawierające sezam
Lajkonik zapobiegawczo wycofuje z polskiego rynku produkty, które w składzie zawierają
sezam. Dotyczy to wyłącznie produktów o datach przydatności do spożycia wskazanych
w załączonej tabeli.
Nie dotyczy to pozostałych produktów pod marką Lajkonik.
Ziarna sezamu zawarte w produktach opisanych w tabeli mogą zawierać pozostałości tlenku
etylenu, środka ochrony roślin. Jest on sklasyfikowany jako szkodliwy dla zdrowia, a jego
stosowanie i wprowadzanie na rynek w Unii Europejskiej jest niedozwolone. W ramach
działań zapobiegawczych, mających na celu ochronę konsumentów, Lajkonik reaguje
natychmiastowym wycofaniem produktów, których może to dotyczyć. Są one aktualnie
wycofywane z półek sklepowych.
Konsumenci, którzy zakupili produkty ze wskazanymi datami przydatności do spożycia,
proszeni są o nie spożywanie ich oraz:
● zwrócenie paczek do sklepu, w którym dokonano zakupu - zwrot produktów jest
możliwy również bez okazania paragonu. Zależnie od decyzji danego sklepu
konsumenci otrzymają produkt zamienny lub zwrot ceny zakupu
lub
● skontaktowanie się z naszą infolinią
Tel: +48 505 514 763
e-mail: informacje@lajkonik.com
Data przydatności do spożycia, pozwalająca zidentyfikować wycofywaną partię, jest
nadrukowana na opakowaniu.
Kontakt dla prasy:
Aleksander Rosa
ext_arosa@lajkonik.com
Tel: +48 509 511 661

The Lorenz Bahlsen Snack-World spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie
TLBS-W sp. z o.o.)
62-080 Tarnowo Podgórne
Sady k. Poznania, ul. Rolna 6
Telefon: +48 61 864 97 00
Telefax: +48 61 896 50 39

Sąd Rejonowy Poznao - Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000013226
Kapitał zakładowy 97 326 930,00 zł
NIP: 897 00 10 196

Bank Zachodni WBK S.A. I O/Poznao
Nr 47 1090 1463 0000 0000 4600 4830
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LISTA PRODUKTÓW PODLEGAJĄCYCH WYCOFANIU - zawierających sezam
Żadne inne produkty marki Lajkonik ani żadne inne partie produktów oprócz wymienionych poniżej
nie podlegają wycofaniu!
Nazwa produktu

Data przydatności do spożycia
12.04. 2021

Paluszki z sezamem 150G

26.04.2021
19.04.2021
20.04.2021

Koktajlowy Mix 230G

21.04.2021
17.05.2021
25.04.2021

Wypiekarnia Bajgle z ziołami
prowansalskimi 70g

26.04.2021
10.05.2021
26.03.2021

Wypiekarnia Paluchy Oryginalne 70g

10.04.2021

