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Terugroeping van Be-Life producten van Bio-Life Laboratory 
 
Producten:  

• Spiruline Blue Bio (30 capsules) 

• Curcuma 2400 Bio (60 en 90 capsules) 

• Curcuma Magnum 3200 Bio (60, 90 en 180 capsules) 

• Desmodium 1000 Vegan (90 capsules)  

Aard van het probleem: Te hoog gehalte aan residu van een gewasbeschermingsmiddel (ethyleenoxide) in de 
plantaardige cellulose van de capsule 
 
In samenwerking met FAVV haalt Bio-Life Laboratory bovengenoemde producten uit de handel en roept ze 
terug bij de consument. Dit zijn specifieke productiebatches met specifieke consumptiedatums. 
Consumenten die één of meer producten van deze lotnummers hebben gekocht, worden verzocht om deze 
producten niet langer te consumeren en ze terug te brengen naar het verkooppunt waar ze gekocht werden. 
Bio-Life Laboratory biedt aan de consument de mogelijkheid het (de) betrokken product(en) om te ruilen tegen 
gelijkwaardige producten die aan de kwaliteitsnormen en -criteria voldoen. 
 
Beschrijving van producten 
 

Naam Lotnummers  THT Periode van verkoop 
SPIRULINE BLUE BIO 
30 capsules 

M210100191  
M210300002 

07/2023 
07/2023 

vanaf 04/02/2021  
vanaf 01/03/2021 

CURCUMA 2400 BIO 
90 capsules 

M210100239  
M210300036 
M210400248 

07/2023 
07/2023 
07/2023 

vanaf 02/02/2021 
vanaf 18/03/2021  
vanaf 07/05/2021 

CURCUMA 2400 BIO 
60 capsules 

M210300035 07/2023 vanaf 18/03/2021 

CURCUMA 3200 
MAGNUM BIO 180 
capsules 

M210100244 
M210200247 
M210300099 

04/2023 
07/2023 
07/2023 

vanaf 04/02/2021 
vanaf 19/02/2021 
vanaf 17/03/2021 

CURCUMA 3200 
MAGNUM BIO 90 
capsules 

M210200032  
M210300038  
M210300189 

07/2023 
07/2023 
07/2023 

vanaf 04/04/2021 
vanaf 17/03/2021 
vanaf 24/03/2021 

CURCUMA 3200 
MAGNUM 60 
capsules 

M210200065 
M210300080 

07/2023 
07/2023 

vanaf 09/02/2021 
vanaf 19/03/2021 

DESMODIUM 1000 
VEGAN 90 capsules 

M210100073 
M210200051 
M210200017 
M210200340 

01/2023 
01/2023 
01/2023 
02/2023 

vanaf 11/01/2021 
vanaf 02/02/2021 
vanaf 09/02/2021 
vanaf 24/02/2021 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Aard van de verpakking: composteerbare verpakking  
 
Deze producten werden gedistribueerd in apotheken, parafarmacies en biologische winkels.  
 
Bij Bio-Life is kwaliteit onze topprioriteit en wij nemen onze verantwoordelijkheid tegenover onze 
consumenten zeer ernstig. Samen met onze partners in de detailhandel werken wij er hard aan om deze 
producten zo snel mogelijk uit de schappen van de getroffen winkels te halen. Wij verontschuldigen ons ook 
voor het veroorzaakte ongemak. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
De klantendienst van Bio-Life Laboratory via recall@biolife.be  
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