*סימון תוספי תזונה ומזון – עשה ואל תעשה
איסור ייחוס סגולות מרפא
איסור הצגת מחקרים על המוצר
איסור ציון כשרות ללא ציון אישור הרבנות הראשית או הרבנות המקומית
ובאישורה.
ציון תאריך תפוגה או הפנייה לתאריך תפוגה בתחתית חזית התווית
(מתחת לשם מוצר .ניסוח "עדיף להשתמש" או "לשימוש עד" ,בהתאם
לאופי המוצר).
ציון ערכים תזונתיים לפי המופיע בתקנות (במוצר שבו הערך הקלורי של
יחידת הכלה אחת עומד על  01קק"ל ומעלה)
ציון תפקידם הטכנולוגי של כל הרכיבים הלא פעילים ()excipients
טבלת רכיבים פעילים ,תוך ציון אחוז מהצריכה היומית המומלצת.
נראות הסימון.
רשימת אלרגנים עפ"י התקנות.
ציון ההערה" :להרחיק מהישג ידם של ילדים".
תכולת מינימום של ויטמינים ומינרלים לאזכור או ציון (ב  011-גרם או מ"ל
תכולה נקיה) במוצר מזון.
ציון  HACCP + I S Oבתוקף ,למוצר המיוצר בארץ ,עפ"י הנוסח
המוכתב על ידי הגוף המסמיך.
הגהה מוקפדת במיוחד למניעת בלבול בין יחידות כמו גרם ,מ"ג ,מק"ג,
יחב"ל ,מ"ל וכד'.
ציון משקלה של יחידת הכלה (לדוגמה :משקל כמוסה אחת  551מ"ג)
ציון ברקוד תקני.
בדיקת התאמת מידות התווית.
הוספת  QRבמידת הצורך .בדיקה שאינו מוביל לטקסט לא תקני באתר
האינטרנט של היצרן.
סימון מוצר בכינויים "נטול" "ללא" "דל" "מופחת" לפי התקנות.

איסור איורים ותמונות חלקי גוף
איסור הצגת מושגים עם קונוטציה של בריאות ומרפא (צמחי מרפא)
סימון בפונטים שגודלם משתנה בהתאם למשקל המוצר.
ציון שם וכתובת יצרן ו/או יבואן ו/או אורז ,בעברית.
רשימה משותפת של רכיבים פעילים ולא פעילים בסדר משקלי יורד.
ציון אזהרות המתחייבות עפ"י התקנות ,למוצר המכיל סיבים ,קוהוש שחור,
קפאין ,פיטואסטרולים וכו'.
ציון חלקו באחוזים של רכיב עיקרי המזוהה עם שם המוצר.
שם המוצר ומהותו.
הנחיות לאחסון.
ציון ההערה" :נשים בהיריון ,נשים מיניקות ,אנשים הנוטלים תרופות מרשם
וילדים – יש להיוועץ ברופא".
ציון  GMPבתוקף.
בדיקת אחידותה של צורת ההכלה (טבליה ,כמוסה ,כמוסה צמחית,
כמוסה רכה ,לכסנית ,קפליה וכד')
כמות יחידות הכלה במוצר (לדוגמה 06 :טבליות 066 ,לכסניות).
ציון משקל נטו של המוצר כולו.
הוראות שימוש.
בדיקת הלימה מוחלטת של טקסט באנגלית (אם קיים) לטקסט בעברית.
ציון חפשו אותנו בפייסבוק (כולל לוגו).
הקפדה על מינונם של ויטמינים ומינרלים ,הן בהרכב המוצר והן בהוראות
השימוש ,באופן שאינו עולה על הקצובה המירבית המותרת המצויינת
בתקנות.
הקפדה על שימוש נכון בכינוי "טבעי" ,או "מבוסס על רכיבים טבעיים",
עפ"י התקן.
ציון במידת הצורך ,של ההנחיה "לאחסן בקירור"

הקפדה על קורלציה בין נתוני המוצר המופיעים באתר ובפרסומים
השיווקיים ,לבין אלה המופיע על אריזת המוצר.
התייחסות לתוסף תזונה לנשים הרות ומיניקות ,עפ"י ההנחיה החדשה
שהוצאה ע"י משרד הבריאות.
*דף עזר זה מיועד לכל מי שעוסק בהפצת ובשיווק תוספי תזונה באופן חוקי ,ומסמן את מוצריו בצורה עצמאית .כל האמור בדף זה מוגש
כשירות לציבור וההסתייעות בהנחיות המופיעות בו ,הינה על אחריותו הבלעדית של המסתייע.
מומלץ להקפיד ולמלא אחר כללי הרגולציה ולשם כך יש להסתמך על תקנות בריאות הציבור השונות וכן על תקן ישראלי .0015
הערה :בנוסף לחובת סימון המוצר לפיהן ,מתייחסות השורות הממורקרות גם לאופן כתיבת המידע השיווקי אודותיו (אינטרנט,
עלונים וכו') .השורות שאינן ממורקרות קשורות לסימון המוצר בלבד.

