Geen dierlijke grondstoffen in Panadol Paracetamol 500mg (gladde tabletten)
dinsdag, 24 maart 2015 19:20

Tijdens onze zoektocht naar paracetamol zonder dierlijke grondstoffen we terecht bij Panadol
Paracetamol van GlaxoSmithKline (GSK). Panadol Paracetamol 500mg gladde tabletten
bevatten geen dierlijke grondstoffen.
Hieronder de schermafbeeldingen van de mails van de GlaxoSmithKline Medical Customer
Support Center (klantenservice), verderop in de pagina staat de volledige mailwisseling.

Hieronder de volledige mailwisseling met GSK Medical Customer Support Center
(klantenservice)
Geachte heer Karaman,
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GlaxoSmithKline (GSK) gebruikt alleen ingrediënten van een hoge kwaliteit in haar producten.
Uit een uitgebreide controle van de productformules en gedetailleerde informatie van de
leveranciers is gebleken dat alle ingrediënten van Panadol vrij van stoffen van dierlijke afkomst
zijn. Tevens worden geen ingrediënten van dierlijke afkomst gebruikt in de productie van één
van de ingrediënten van Panadol. Voor u een product gebruikt, raden wij u aan om altijd de
ingrediëntenlijst goed te bestuderen. Als u niet zeker bent of een product geschikt is voor u,
raadpleeg dan uw arts.
Met vriendelijke groet,
NL Info
Medical Customer Support Center
+31 030 6938123
GlaxoSmithKline | Huis ter Heideweg 62 | 3705 LZ | Zeist | Nederland
gsk.com | Twitter | YouTube | Facebook | Flickr
From: info@allochtonenraadbaarn.nl [mailto:info@allochtonenraadbaarn.nl]
Sent: zondag 15 maart 2015 16:39
To: NL Info
Subject: Contactus - Netherland - Karaman C
Contact Details:
Naam: Karaman C
Email: info@allochtonenraadbaarn.nl
Rol: Patient/Consument
Onderwerp: geneesmiddel
Opmerkingen:
Geachte dames/heren,
Ik heb een vraag over Panadol Paracetamol. De laatste tijd horen we dat er varkensgelatine in
de verschillende merken paracetamol zit.
Bevat Panadol Paracetamol varkensgelatine of andere dierlijke grondstoffen?
Wij zouden het erg op prijs stellen als u ons hierover kunt informeren, zodat wij het op onze
website kunnen publiceren, op deze manier willen we onze achterban informeren.
Met vriendelijke groeten,
Cavit Karaman
Voorzitter
Stichting Allochtonenraad Baarn
www.allochtonenraadbaarn.nl
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