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Dossier informatiu sobre la presència d’al·lergens en productes 
alimentaris, cosmètics i farmacològics. 

 
1a edició: Tortosa, juliol de 2004. 
 
Grup de treball (fabricants):  
Montse Ariño, Montse Pinyol i Maria José Lleixà. Amb la col·laboració de socis i 
sòcies d’IMMUNITAS VERA i d’Arpil Zorrozua (Elikalte). 
 

 
 

Ja és a la vostra disposició el dossier informatiu amb les respostes dels fabricants a 
les consultes d’IMMUNITAS VERA sobre la presència o no d’al.lèrgens en els seus 
productes.  En general, la col·laboració dels fabricants ha estat satisfactòria.  
 
Les comunicacions amb els fabricants, l’elaboració del dossier, les còpies, i el 
muntatge és a càrrec de l’associació, però no podem assumir les despeses de correu 
(gairebé cent folis cada dossier) per l’increment del nombre de socis i sòcies. Per això 
considerem que l’opció més econòmica i eficient per l’associació és que aporteu 
vosaltres les despeses de l’enviament (6 euros en segells). Així, hi ha aquestes 
opcions: 
 

• Recolliu personalment el dossier en el local d’IMMUNITAS VERA els dimarts i 
dijous, de 16.00 a 19.00 hores a partir del 14 de setembre. 

• Feu la comanda per correu tradicional aportant 6 euros en segells per poder-lo 
rebre certificat al vostre domicili. Aprofitant la tramesa demaneu exemplars de 
les publicacions passades (Guia per a l’escola, butlletins informatius, circulars 
mensuals  per als socis, etc.). 

 
Desitgem que us sigui útil. 
 
Salut, 
 
Montse Ariño, Montse Piñol i M.José Lleixà 
(Grup de Treball de Fabricants ). 
 
 
 
La lectura de l’etiquetatge es SEMPRE NECESSÀRIA encara que considerem que 

un producte és “segur”. 
 

Recull de la informació facilitada pels fabricants a les consultes efectuades. 
 

IMMUNITAS VERA ofereix aquest dossier amb caràcter informatiu. 
 

 


