
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

ONDERWERP:  BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING – Gel ENERGIX HONING CITROEN BIO verpakking 4 gels
- OVERSTIMS – DECATHLON KWALITEITSPROCEDURE

Beste klant,

Bedankt voor het vertrouwen dat je in ons stelde met de aankoop van dit product.

We hebben in één ingrediënt van onderstaand product een ethyleenoxidegehalte vastgesteld, dat hoger is dan de
in de regelgeving vastgelegde limiet.
Uit voorzorg hebben we besloten om een belangrijke veiligheidswaarschuwing af te geven voor de volgende
batches:

Productnaam Gel ENERGIX HONING CITROEN BIO verpakking 4 gels -
4x25g

Merk OVERSTIMS

Productcode 8662054

Barcode 3700153190500

Betrokken
batches

R175, S043, S078, S 117 et S159

Houdbaarheidsd
atum product

van 23-06-2021 tot 08-12-2022

Je hebt dit product gekocht tussen 25-02-2021 en 22-09-2021 en daarom is deze veiligheidswaarschuwing mogelijk voor
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jou van toepassing. We vragen uitdrukkelijk je medewerking.

Gelieve het batchnummer op je product te controleren en het te vergelijken met de batches in de bovenstaande tabel.

Als je een van deze batches in je bezit hebt, vragen we je om dit product niet meer te
gebruiken en het terug te brengen naar de winkel van je keuze voor een terugbetaling

(zelfs als je het product al hebt gebruikt).

Voor meer informatie en een antwoord op al je vragen kan je contact opnemen met onze klantenservice
op het nummer: 085 0003 637
Maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 16:00 uur.

Het Decathlon Sportvoeding-team bedankt je voor je begrip en verontschuldigt zich voor het eventuele
ongemak.

Jérémie SIINO , manager Decathlon Sportvoeding
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