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OTSUS 

 

Natur Farma s.r.l. toote Mediterranean Olive Fruit & Leaf määratlemiseks 

 

 

Ravimiametile on 22.11.2017 esitatud taotlus ettevõtte Natur Farma s.r.l. toote Mediterranean 

Olive Fruit & Leaf määratlemiseks tulenevalt sotsiaalministri 13.04.2005 määruse nr 59 „Aine 

või toote ravimina määratlemise tingimused ja kord“ § 2 lõigetest 1, 2 ja 4. Toote määratlemiseks 

esitatud andmed on otsuse lisas. 

 

Ravimiamet lähtub otsuse tegemisel ravimiseaduse § 2 lõigetest 1 ja 2, § 13 lõikest 1 ning 

sotsiaalministri 13.04.2005 määruse nr 59 § 3 lõigetest 1, 2, 3 ja 5 ning taotlusele lisatud 

andmetest toote koostise, omaduste ning tootele lisatud kasutusteabest. Ravimiamet määratleb 

Eestis turustatavaid tooteid ning seetõttu tuleb sotsiaalministri 13.04.2005 määruse nr 59 § 2 

lõike 4 kohaselt määratlemise taotlemisel esitada identsed andmed juba turul oleva või turule 

esmakordselt toodava toote andmetega. 

 

Ravimiamet, lähtudes eeltoodud põhjendustest ning võttes aluseks ravimiseaduse § 2 lõiked 1 ja 2 

ja § 13 lõike 1 ning sotsiaalministri 13.04.2005 määruse nr 59 „Aine või toote ravimina 

määratlemise tingimused ja kord“ § 2 lõiked 1, 2 ja 4 ning § 3 lõiked 1, 2, 3 ja 5, leiab, et 

ettevõtte Natur Farma s.r.l. toode Mediterranean Olive Fruit & Leaf ei kuulu määratlemisele 

ravimina, kuna tootel puuduvad ravimile omased toimed (farmakoloogiline, immunoloogiline või 

metaboolne) ja tootega ei kaasne informatsiooni, mis oleks aluseks ravimina määratlemisel. 

 

Vaide käesolevale otsusele saab esitada Ravimiametile 30 päeva jooksul arvates otsuse 

teatavakstegemisest vastavalt haldusmenetluse seaduse § 71 lõikele 1. Kui otsuse saaja soovib 

otsust vaidlustada halduskohtus, võib ta vastavalt halduskohtumenetluse seadustiku § 7 lõikele 1 

ja § 46 lõikele 1 esitada kaebuse otsuse peale Tartu Halduskohtule 30 päeva jooksul otsuse 

teatavaks tegemisest arvates. 
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LISA 1. Toote Mediterranean Olive Fruit & Leaf määratlemiseks esitatud andmed.  

 

TAIMNE TOIDULISAND 

GOURMANTE 

Mediterranean Food Supplements  

MEDITERRANEAN 

Olive Fruit & Leaf 

Terve süda 

30 vegetaarset kapslit 

Toidulisand Mediterranean Olive Fruit & Leaf sisaldab QH-2
TM

 – uudset sünergistliku toimega 

kompleksi, mida saadakse Vahemeremaade hariliku õlipuu viljade ja lehtede standardiseeritud 

kuivekstraktist, mis pakub bioloogiliselt tõhustatud oliivõli polüfenoole.  

Oliivõli polüfenoolid aitavad kaitsta vere lipiide oksüdatiivse stressi eest. 

KOOSTIS    Päevases annuses 

Toimeained    (1 kapsel) 

QH-2
TM

 kompleks  

standardiseeritud kuivekstrakti  200 mg 

sisaldab: 

Hüdroksütürosool   6 mg 

Türosool    1 mg 

Teised polüfenoolid   45 mg 

Oleuropeiin    6 mg 

Teised koostisosad: mikrokristalne tselluloos, tselulloosgeel, rasvhapete magneesiumisoolad. 

Ei sisalda gluteeni, laktoosi ega säilitusaineid. 

 

PARIM ENNE & PARTII NR 

 

Soovitatav päevane annus 

Täiskasvanud: 1 kapsel päevas poole klaasitäie veega. 

Mitte ületada päevaseks tarbimiseks soovitatud kogust. 

Kasulik toime avaldub siis, kui päevas annustada vähemalt 20 g oliiviõli, mis sisaldab vähemalt 5 

mg hüdroksütürosooli ja selle derivaate (nt oleuropeiini kompleks ja türosool) 

Toidulisand ei asenda vaheldusrikast ja tasakaalustatud toitumist. Kõlblikkusaeg viitab avamata toote 

säilivusele hoituna nõuetele vastavalt.  

Mitte kasutada kui turvakinnis on katki.  

Hoida kuivas ja pimedas kohas.  
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Hoida väikelastele kättesaamatus kohas. 

500 mg kapslid, 30 kapslit  

Netokaal 15 g e 

Toodetud Itaalias: 

Mediterranean Brands S.A jaoks 

12, Rigillis Str- - 106 74 Athens, Kreeka  

Tel: +30 210 7214656 - info@medbrands.gr 

www.gourmante.com 

Product Research of Exelane Laboratories AG 

Baarestrasse 75 – 6300 Zug, Šveits 
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