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Nanolab shop, spol. s r.o.

 Trnkova 3052/137, Brno 62800

V Praze dne 13.03.2022
 Ev.č.: 2022/309/DS

Provozovatel potravinářského podniku

Nanolab shop, spol. s r.o. (08943401)

dne 13.03.2022 splnil informační povinnost stanovenou v ustanovení § 3d odst. 1 písm. b)

zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů,

tím, že před prvním uvedením na trh doplňků stravy s názvy:

AntiAGE Kolagen + C + Kyselina hyaluronová,

Vitamíny A&D,

B-komplex,

Vitamin C 500 mg,

Zinek Forte 25 mg,

Omega 3 6 9,

Calcium + Magnesium ,

Vitamin D,

Multivitamín ,

SeniorVITAL ,



Lipozomální vitamín C 750 g,

oznámil Ministerstvu zemědělství jejich uvedení na trh formou zaslání českého textu označení,

včetně povinných informací o potravinách, který bude uveden na obale nebo etiketě.

Jedná se o automaticky generovanou zprávu z aplikace Systém pro oznamování potravin
v rámci portálu eAGRI Ministerstva zemědělství
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On 13/03/2022 the food business operator

Nanolab shop, spol. s r.o. (08943401)

pursuant to the provisions of Section 3d(1) of Act No. 110/1997 on food and tobacco products,

as amended, has met the requirements by informing the Ministry of Agriculture of the Czech

Republic before the first market placement of the following food supplements called:

AntiAGE Kolagen + C + Kyselina hyaluronová,

Vitamíny A&D,

B-komplex,

Vitamin C 500 mg,

Zinek Forte 25 mg,

Omega 3 6 9,

Calcium + Magnesium ,

Vitamin D,

Multivitamín ,

SeniorVITAL ,



Lipozomální vitamín C 750 g,

by sending the text of labelling, including mandatory information on foodstuffs, which will be

on the packaging or on the food label to the Ministry of Agriculture of the Czech Republic.

This is an automatically generated report from the Food Notification System application
within the eAGRI portal of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic


