
Terugroeping van DECATHLON NV 
 
22/11/2021 
Terugroeping van DECATHLON NV   

Product:  Voedingssupplementen « Vitamins + Minerals », « Salts Caps », « Electrolytes tablets 

(Citroen en Framboos) » van het merk APTONIA 

Aard van het probleem: aanwezigheid van residu van gewasbeschermingsmiddelen (ethyleenoxide) 

 

In overleg met het FAVV haalt DECATHLON NV, de voedingssuppelmenten van het merk APTONIA 

“Vitamins + Minerals”, “Salts Caps” en “Electrolytes tablets (Citroen en Framboos)” uit de verkoop en 

roept het terug van bij de consumenten wegens een de aanwezigheid van residu van 

gewasbeschermingsmiddelen (ethyleenoxide). 

 
DECATHLON NV vraagt haar klanten om de producten niet te consumeren en ze terug te brengen 

naar het verkooppunt.  

Beschrijving van de producten 

 

Vitamins + Minerals (30 tabletten) sinaasappelsapsmaak 

- Merk: APTONIA 

- Minimale houdbaarheidsdatum (THT) ("Ten minste houdbaar tot"): 

05/2023 & 07/2022 

- Lotnummers : L 21.140 & L 21.189 
- Barcode: 3583788426585 

- Periode van verkoop: vanaf 19/06/2021 tot 12/08/2021 
- Aard van de verpakking: kartonnen verpakking  
- Gewicht :75 g 

 

 
 

 

Salts Caps (100 tabletten) 

- Merk: APTONIA 
- Minimale houdbaarheidsdatum (THT) ("Ten minste houdbaar tot"): 

07/2023 
- Lotnummer : L 21.182 

- Barcode: 3583788160144 
- Periode van verkoop: vanaf 19/06/2021 tot 12/08/2021 
- Aard van de verpakking: kartonnen verpakking  

- Gewicht :82 g 

 
 



Electrolytes (2x20 tabletten) ECOSIZE  

 

- Merk: APTONIA 

- Minimale houdbaarheidsdatum (THT) ("Ten minste houdbaar tot"): 

06/2023 & 07/2023 
- Lotnummer(s) :L 21.166  

- Barcode: 3583787561478 
- Periode van verkoop: vanaf 19/06/2021 tot 12/08/2021 

- Aard van de verpakking: kartonnen verpakking  
- Gewicht : 160g 

 
 

Electrolytes (2x10 tabletten) – Framboos- en citroensmaak  

- Merk: APTONIA 
- Minimale houdbaarheidsdatum (THT) ("Ten minste houdbaar 

tot"): 06/2023 & 07/2023 
- Lotnummer(s) :L 21.188 (framboossmaak) & L21.167 

(citroensmaak) 
- Barcode: 3583787572207 (framboossmaak) & 3583787572191 

(citroensmaak) 

- Periode van verkoop: vanaf 19/06/2021 tot 12/08/2021 
- Aard van de verpakking: kartonnen verpakking  

- Gewicht : 80g 
 

 
 

 

 

Het product werd verdeeld door de winkels van Decathlon in België.  
 

Voor meer informatie en antwoord op al je vragen kan je contact opnemen met onze klantenservice 
(0)2 208 26 60. Van maandag tot vrijdag van 08u00 tot 20u00 en Zaterdag van 9u00 tot 19u00 
    


