
ZINZINO LOGÓK MAGYARÁZATOKKAL

FRIEND OF THE SEA 
A Friend of the Sea az egyetlen fenntartható halászati   tanúsítványokat kiadó program, ami világszerte 
elismert és amit egy nemzeti akkreditációs testület felügyel.  TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

GMP MINŐSÍTÉS
Helyes gyártási gyakorlat (angol rövidítéssel: GMP) alatt olyan gyakorlatot értünk, ami ahhoz 
szükséges, hogy egy gyártó megfeleljen a hivatalos szervek iránymutatásainak, amelyek az 
élelmiszerek és italok, a kozmetikumok, a gyógyszerek, az étrend-kiegészítők és az orvostechnikai 
eszközök gyártására, értékesítésének engedélyezésére vonatkoznak. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

GMO-MENTES
GMO, vagyis génmódosított szervezet egy olyan növény, állat, mikroorganizmus vagy más szervezet, 
amelynek genetikai összetételét géntechnológia vagy transzgénikus technológia felhasználásával 
laboratóriumi körülmények között módosították. Így növények, állatok, baktériumok és vírusok génjeinek 
olyan kombinációit hozzák létre, amelyek nem fordulnak elő a természetben vagy a hagyományos 
keresztezési módszerek eredményeként. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

THE VEGAN SOCIETY
A The Vegan Society szervezet nemzetközileg bejegyzett és elismert vegán védjegye használatát 
engedélyezi az általa nyilvántartásba vett termékek és szolgáltatások esetében. Ez azt bizonyítja  
a fogyasztóknak, hogy az ilyen termékek és szolgáltatások nem tartalmaznak állati összetevőket, illetve 
hogy ezek miatt nem végeztek állatkísérleteket. A vegán védjegy használati jogát elnyerő vállalatok ezt 
a bizalmat kifejező logót a szervezet által regisztrált termékeik csomagolásán használhatják.  
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

PET
A PET egy olyan csomagolóanyag, amit világszerte biztonságosnak és újrahasznosíthatónak ismernek 
el. Az eddig elvégzett számos teszt széleskörű tudományos konszenzushoz vezetett abban a tekintetben, 
hogy a PET nem mérgező és biztonságos ételek és italok tárolásához. Nyilvános tudományos vizsgálatok 
és elemzések tényei alátámasztják a hivatalos előírásokat összeállító szervek erőfeszítéseit, miszerint 
a PET olyan műanyag, amely biztonságos emberi használatra. (Bélyeg a palackok alján található) 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

INFORMED CHOICE PROGRAM (A sport világának bizalmát élvezi)
Az Informed Choice (magyarul: megalapozott döntés) egy sporttáplálkozási termékek részére kidolgozott 
minőségbiztosítási program, amiben a sporttáplálkozás iparágának beszállítói, illetve étrend-kiegészítők 
gyártói vesznek részt. Ez egy monitoring program, amely azt tanúsítja, hogy egy étrend-kiegészítő és/
vagy alapanyag, amelyen látható az Informed Choice logó, szúrópróba jellegű tesztelésen ment át 
(legalább havi alapon), aminek folyamatosan az az eredménye, hogy nem tartalmaz tiltott anyagokat az  
LGC világszínvonalú doppingellenes sportlaborja szerint. A különféle étrend-kiegészítők fogyasztói 
használhatják a keresési funkciót, hogy lássák, mely termékek mentek át ezen a hitelesítési folyamaton. 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

VITAS AS (NORVÉGIA)
100%-ig független laboratórium, amelynek szolgáltatásait az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és  
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is igénybe vette. A Vitas GMP-tanúsítvánnyal rendelkező, kémiai elemzést 
szerződéses megbízással végző laboratórium, amely 20 éves tapasztalattal rendelkezik. Magas színvonalú, 
egyedi kromatográfiás analitikai szolgáltatásokat nyújt a birtokában lévő élvonalbeli tudásra és 
technológiákra támaszkodva. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

https://friendofthesea.org
https://ispe.org/initiatives/regulatory-resources/gmp
https://www.nongmoproject.org/gmo-facts/what-is-gmo
https://www.vegansociety.com/
http://www.theplanetbottle.net/what-is-pet.html
https://www.informed-choice.org/supplement_search?s=zinzino
http://VITAS.NO

