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Szanowny Panie Long Tian Ching,

NSF zapoznała się z wnioskiem o rejestrację GK-GermKiller® GK Concentrate TM zgodnie
z Wytycznymi NSF International w sprawie rejestracji substancji prawnie chronionych i
związków niespożywczych (2013) dostępnymi na życzenie pod adresem NonFood@nfs.org.
Program NSF dotyczący rejestracji związków niespożywczych stanowi kontynuację
programu USDA, dotyczącego zatwierdzania produktów i sporządzania ich wykazów,
którego podstawą jest spełnienie wymogów wynikających z przepisów dotyczących
odpowiedniego stosowania, składu i oznakowania

Produkt został dopuszczony do stosowania w miejscach przetwórstwa wyrobów
niespożywczych, w obszarze nieprzetwórczym i/lub na zewnątrz zakładów
przetwórstwa produktów spożywczych (C1), pod warunkiem, że nie jest
wykorzystywany do neutralizowania nieprzyjemnych zapachów wynikających z braku
higieny, oraz że żaden charakterystyczny zapach nie przedostanie się do miejsca
przetwórstwa produktów spożywczych. W przypadku zastosowania na urządzeniach,
które zostaną ponownie umieszczone w miejscach przetwórstwa wyrobów spożywczych,
produkt należy dokładnie zmyć i spłukać wodą pitną przed jego umieszczeniem w
miejscach przetwórstwa.

Rejestracja tego produktu przez NSF jest aktualna, jeżeli na zatwierdzonej przez NSF
etykiecie produktu są umieszczone numer rejestracji NSF, kod kategorii oraz symbol
rejestracji, a nazwa zarejestrowanego produktu znajduje się w aktualnym wykazie NSF
obejmującym związki niespożywcze dostępnym na stronie internetowej NSF
(www.nsfwhitebook.org). Symbol rejestracji NSF można pobrać klikając na link: "Download
Registration Mark" na stronie NSF (www.nsfwhitebook.org).

Wykaz NSF International obejmujący wszystkie zarejestrowane związki niespożywcze,
sporządzony przez NSF International , nie stanowi potwierdzenia składu, skuteczności
działania ani wydajności produktu deklarowanej przez producenta.

Produkt przeznaczony do sprzedaży i dystrybucji wyłącznie poza terytorium USA.



Status rejestracji można sprawdzić w dowolnym czasie na stronie internetowej NSF pod
adresem www.nsfwhitebook.org. Zmiany w opracowaniu lub na etykiecie, wprowadzone bez
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody NSF, spowodują unieważnienie rejestracji i usunięcie
związku z listy internetowej.
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