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30/09/2021 

Terugroeping van KeyPharm nv 

Product: Voedingssupplementen ‘Ginseng forte 30 tab’ van het merk Orca, ‘Ginseng forte 30 tab’ & 

‘Orcanic C 30 tab’ van het merk Physalis  

Aard van het probleem: aanwezigheid van residuen van gewasbeschermingsmiddelen 

(ethyleenoxide) in een grondstof 

 
In overleg met het FAVV haalt KeyPharm nv, de voedingssupplementen ‘Ginseng forte 30 tab’ van 
de merken Orca & Physalis en ‘Orcanic C 30 tab’ van het merk Physalis uit de verkoop en roept ze 
terug van bij de consumenten wegens de aanwezigheid van residuen van 
gewasbeschermingsmiddelen (ethyleenoxide) in een grondstof. 
 
KeyPharm nv vraagt haar klanten om de producten niet te consumeren en ze terug te brengen naar 
het verkooppunt, waar ze worden terugbetaald. 
 
 
Beschrijving van het product 
 

- Product categorie: voedingssupplement 

- Naam van het product: Ginseng forte 30 tab 

- Merk: Orca 

- Minimale houdbaarheidsdatum (THT) (“Ten minste 

houdbaar tot”): 03/2026 

- Lotnummer : 3299D 

- Periode van verkoop: 21-04-2021 TOT 31/08/2021 

- Aard van de verpakking: kartonnen verpakking + blisters 

- Gewicht : 33,5 g 

 

 

Dit product werd verdeeld via de winkels van Carrefour en Kruidvat. 

 

 

- Product categorie: voedingssupplement 

- Naam van het product: Ginseng forte 30 tab 

- Merk: Physalis 

- Minimale houdbaarheidsdatum (THT) (“Ten minste 

houdbaar tot”): 03/2026 

- Lotnummer : 3299D 

- Periode van verkoop: 12/04/2021 tot 23/09/2021 

- Aard van de verpakking: kartonnen verpakking + blisters 

- Gewicht : 33,5 g 

 

 

 

Dit product werd verkocht via verschillende detailhandels. 



- Product categorie: voedingssupplement 

- Naam van het product: Organic C 30 tab  

- Merk: Physalis 

Uiterste consumptiedatum (TGT) ("Te gebruiken tot"): 03/2025 

- Lotnummer : 3417D 

- Periode van verkoop: 19/08/2021 tot 29/09/2021 

- Aard van de verpakking: kartonnen verpakking + blisters 

- Gewicht : 29,4 g 

 

 

 

 

Dit product werd verdeeld door: 

 

Winkelnaam / Naam van de 
distributieketen 

Straat + nummer Postcode Gemeente (stad) 

Het Natuurhuis NV Eethuisstraat 128-140 BE-2170 MERKSEM 

Bio 4 You – Bio Shop Jules Moretuslei 412 BE-2610 WILRIJK 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
KeyPharm nv 
sales@Keypharm.com 
050 28 92 30 
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