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Важлива інформація для споживачів продукції Kinder Joy в Україні 
 

Дана інформація адресована виключно тим споживачам продукції Kinder Joy, в яких 

вживання лісових горіхів може викликати алергічні реакції або які мають медичні 

протипоказання до вживання лісових горіхів. 

 
Шановний споживачу! 

 

Якість та безпечність наших продуктів є пріоритетом Групи Ferrero. В зв’язку з чим цим 

повідомляємо Вам про те, що, згідно з отриманою нами інформацією, декілька партій 

кондитерських виробів Kinder Joy, що вироблені підприємством Ferrero Polska Sp. z o.o. (Польща) 

в період з 07.09.2016 по 30.09.2016 можуть містити незначну кількість лісових горіхів, які не 

використовуються під час виробництва продукції Kinder Joy, і, відповідно, не вказані в її складі. 

Повний перелік такої продукції вказано нижче, в додатку до цього листа (Додаток 1)  

 

Якщо вживання лісових горіхів може викликати у Вас алергічні реакції або Ви маєте медичні 

протипоказання до вживання лісових горіхів ми наполегливо рекомендуємо Вам утриматися від 

вживання продукції Kinder Joy, що вироблена підприємством Ферреро Польска Сп. З о.о. (Ferrero 

Polska Sp. z o.o.). Місцезнаходження: вул. Вертніча, 126, 02-952, Варшава, Польща. Тел.: 00-4822-

550-5000. Фактична адреса потужностей виробництва: вул. Школна, 6, 05-622, м. Бельск Дужи, 

К/Груйца, Польща) в дати, зазначені в Додатку 1. У випадку придбання Вами такої продукції ми 

просимо Вас звернутися за тел. +38 044 247 19 35 (вартість дзвінка згідно з тарифами Вашого 

оператора) або надіслати нам повідомлення по електронній пошті через https://www.ferrero.ua/fc-

2418 

 

Ця інформація не розповсюджується на інші продукти Групи Ferrero, зокрема кондитерські вироби 

Kinder Joy, що вироблені в інші періоди підприємством Ferrero Polska Sp. z o.o. (Польща). Також 

хочемо запевнити Вас, що продукція Kinder Joy, яка вироблена в зазначені в Додатку 1 дати, є 

якісною та повністю безпечною для споживачів, у яких вживання лісових горіхів не викликає 

алергічних реакцій або для яких немає жодних медичних протипоказань до вживання лісових 

горіхів. 

 

Ми приносимо Вам найщиріші вибачення за завдані незручності. Запевняємо Вас в тому, що в 

даний час Група Ferrero вживає всі необхідні дії для того, щоб доповнити маркування продукції 

необхідною інформацією. Також ми інформуємо наших торговельних партнерів, яким була 

відвантажена відповідна продукція, про необхідність її блокування на складах і в торговельних 

точках для проведення корегувальних заходів. Разом з тим ми вважаємо за важливе довести до Вас 

дану інформацію до моменту завершення корегувальних заходів. 

 

З повагою,  

ТОВ «Ферреро Україна» 

 
Контакти для ЗМІ: 
Маріна Татарская, директор зі зв’язків із громадськістю  
E-mail: Marina.Tatarskaya@ferrero.com 

https://www.ferrero.ua/fc-2418
https://www.ferrero.ua/fc-2418
mailto:Marina.Tatarskaya@ferrero.com
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Інформація для споживачів продукції Kinder Joy в Україні 
 

Додаток 1 до Інформаційного листа від «15» лютого 2017 року  
 

Повний перелік партій продукції Kinder Joy із можливим вмістом незначної кількості лісових 

горіхів:  
 

Найменування продукту 

Дата 

виробництва Термін придатності 

Kinder Joy «Star Wars» (Зоряні Війни) 
07.09.2016 05.04.2017 

13.09.2016 11.04.2017 

30.09.2016 28.04.2017 

 


