
Terugroeping van Therascience Belgium S.A 
 

10/01/2022 
Terugroeping van Therascience Belgium S.A 
Product: Vanillecrème met caramel en chocoladecrème van het merk Lignaform 
Aard van het probleem: Aanwezigheid van residu van gewasbeschermingsmiddelen 
(ethyleenoxide) in de guargom. 
 
In overleg met het FAVV haalt Therascience Belgium S.A de producten Vanillecrème met caramel en 
Chocoladecrème van het merk Lignaform uit de verkoop en roept ze terug van bij de consumenten 
wegens de aanwezigheid van residu van gewasbeschermingsmiddelen (ethyleenoxide).  
 
Therascience Belgium S.A vraagt haar klanten om deze producten niet te consumeren en ze terug te 
brengen naar het verkooppunt waar ze verkocht werden. Er wordt een tegoed of een terugbetaling 
aangeboden. 

 
Beschrijving van de producten 

Naam van het product: Vanillecrème met caramel 

Merk: Lignaform 

Minimale houdbaarheidsdata (THT) ("Ten minste houdbaar tot"):   
24/03/2022 ; 08/09/2022 
Lotnummers: 21083 ; 21251 

Periode van verkoop: van 06/10/2021 tot 04/12/2021 

Aard van de verpakking: witte pot 

Nettogewicht: 140 g 

 

Naam van het product: Chocoladecrème 

Merk: Lignaform 

Minimale houdbaarheidsdata (THT) ("Ten minste houdbaar tot"):   
16/02/2022 ; 24/03/2022 ; 10/09/2022 
Lotnummers: 21047 ; 21083 ; 21253 

Periode van verkoop: van 28/05/2021 tot 04/12/2021 

Aard van de verpakking: witte pot 

Nettogewicht: 140 g 

 

 



 
 

 

Producten werden verdeeld door: 
 

Winkelnaam / Naam 
van de 
distributieketen 

Straat + nummer Postcode Gemeente (stad) 

Therascience Liège Avenue Blonden,52 4000 Luik 
Therascience 
Bruxelles 

Rue Tervaete,46 1040 Brussel 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Klantendienst Therascience Belgium 
telefonisch op 04/254 23 03 of per e-mail naar belgium@therascience.com 
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