
 
Szanowni Państwo, 
 
Firma Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o. prowadzi badania właściwości użytkowych wyrobu medycznego 
Calominal duo proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 150 g, których celem jest potwierdzenie spełnienia 
oczekiwań odbiorców w zakresie deklarowanych właściwości i zastosowania.  
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokonanie oceny (wypróbowanie, przetestowanie) 
naszego produktu oraz wypełnienie poniższej ankiety. Wszelkie Państwa uwagi i sugestie (spostrzeżenia) będą dla 
nas bardzo użyteczne w identyfikacji oczekiwań odnośnie naszego produktu. 

Zwrot ankiet prosimy kierować listownie na adres firmy z dopiskiem: ,,Ankieta Calominal duo proszek do 
sporządzania zawiesiny doustnej 150 g” lub e-mailem na adres aflofarm@aflofarm.pl z tytułem,, Ankieta Calominal 
duo proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 150 g”.  

Sposób postępowania z wyrobem 

Calominal duo należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji użycia. W przypadku wątpliwości należy 
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

 
Do opakowania dołączona jest łyżeczka miarowa umożliwiająca odmierzenie dawki wyrobu. 1 dawka to 2,5 g 
proszku, co odpowiada pełnej, płaskiej łyżeczce proszku (wypełnienie łyżeczki do poziomu oznaczonego jako 5 ml).  

Redukcja wagi ciała: przyjmować 2 razy dziennie po 2 dawki.  

Kontrola wagi ciała: przyjmować 2 razy dziennie po1 dawce. 

Odmierzoną ilość wyrobu należy rozpuścić w co najmniej 250 ml wody. Energicznie wymieszać i spożyć 
bezpośrednio po przygotowaniu. 
 
Wyrób należy przyjmować tylko do dwóch głównych posiłków. Aby zapewnić pokrycie zapotrzebowania organizmu na 
rozpuszczalne w tłuszczach witaminy D, E i K oraz podstawowe kwasy tłuszczowe należy spożywać przynajmniej 
jeden posiłek zawierający wysokowartościowe oleje i tłuszcze. 
W czasie stosowania wyrobu medycznego Calominal duo zaleca się przyjmowanie co najmniej 2-3 litrów płynów 
dziennie. 
 
Ostrzeżenia specjalne i zalecane środki ostrożności 

Nie stosować u dzieci i młodzieży. 

Nie stosować w przypadku uczulenia na produkty ze skorupiaków, ryb lub mięczaków lub na którykolwiek ze 
składników wyrobu.  

Nie stosować u osób: ze wskaźnikiem masy ciała (BMI) niższym niż 18,5, z dysfagią, z chorobami zapalnymi 
przewodu pokarmowego (refluks żołądkowo-przełykowy, zapalenie błony śluzowej żołądka, choroba wrzodowa 
żołądka lub dwunastnicy, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zapalenie 
uchyłków), z objawami niedrożności jelit, z porażeniem żołądka, z polipami jelita, z ciężką niestrawnością, z 
zaparciami, po operacji obejścia lub zmniejszenia żołądka. 

Osoby, u których występują zaburzenia trawienia lub przemiany materii oraz osoby przyjmujące leki ograniczające 
perystaltykę jelit powinny skonsultować z lekarzem możliwość stosowania wyrobu Calominal duo.  

Osoby w wieku powyżej 80 lat nie powinny odchudzać się bez zgody lekarza. 
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Ja, niżej podpisany/a wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151 do celów 
teleadresowych (informacyjnych, handlowych, marketingowych), zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922.). Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o 
prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach ulica Partyzancka 133/151, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi - XX wydział KRS pod nr 0000014115, 
posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 26.271.500 zł oraz nr NIP: 731-18-21-205. 

 

Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.  

Wyrób jest barwiony betakarotenem, który jest źródłem witaminy A. Betakaroten zawarty w 4 dawkach wyrobu 
pokrywa ok. 116% dziennego zapotrzebowania na witaminę A. W trakcie stosowania Calominalu duo nie należy 
przyjmować preparatów witaminy A. Nie stosować wyrobu Calominal duo jednocześnie z lekami lipofilowymi (np. 
doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, witaminami D, E i K, niektórymi antybiotykami). Należy zachować odstęp co 
najmniej 4 godzin między przyjęciem leków a przyjęciem wyrobu Calominal duo. Osoby przyjmujące leki 
hipolipemizujące (np. statyny, fibraty) lub leki hipoglikemizujące (przeciwcukrzycowe) mogą zastosować Calominal 
duo tylko po wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Calominal duo nie jest zamiennikiem tych leków. Jeśli jakiekolwiek 
leki są przyjmowane długotrwale przed zastosowaniem wyrobu Calominal duo należy skonsultować się z lekarzem.  
 
Wyrób nie ma zdolności wiązania takich składników pożywienia jak białko czy alkohol. 
 
 

ANKIETA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU MEDYCZNEGO  
Calominal duo proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 150 g 

 

L.P. PYTANIE ODPOWIEDZI 

TAK NIE INNE UWAGI 

1.  Czy postać wyrobu jest akceptowalna?    

2.  Czy wyrób jest łatwy w stosowaniu?    

3. Czy wyrób redukuje wagę ciała?    

4. Czy wyrób pomaga w kontrolowaniu 
masy ciała? 

   

5. Czy wyrób zwiększa uczucie sytości?    

6. Czy po zastosowaniu wyrobu  wystąpiły 
jakiekolwiek działania niepożądane? 

   

7. Czy informacje zamieszczone na 
materiałach opakowaniowych są 
czytelne i dostarczają niezbędnych 
informacji? 

   

 

Zwrot ankiet prosimy kierować listownie na adres firmy z dopiskiem: ,,Ankieta Calominal duo proszek do 
sporządzania zawiesiny doustnej 150 g” lub e-mailem na adres aflofarm@aflofarm.pl z tytułem,, Ankieta 
Calominal duo proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 150 g”.  

 

Klauzula informacyjna 

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w niniejszym formularzu lub w związku z przesłaniem formularza na 
podany wyżej adres jest Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151, 95-200 Pabianice, tel.: +48 
42 22 53 100, e-mail: aflofarm@aflofarm.pl  (Aflofarm). Aflofarm powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 
wysyłając wiadomość e-mail na adres: daneosobowe@aflofarm.pl.  

Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie/opinię na podstawie zgody osoby, kierującej 
owo zapytanie/opinię (art. 6 ust. 1 lit. a  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO), a także 
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (w szczególności w celu badania właściwości użytkowych produktu lub 
obrony przed ewentualnymi roszczeniami). 

Odbiorcami przetwarzanych przez Aflofarm danych osobowych będą jedynie upoważnieni pracownicy Aflofarm oraz podmioty dostarczające i 
wspierające systemy teleinformatyczne Aflofarm. Dane osobowe podane w formularzu będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie lub przez okres wynikający z przepisów prawa, a następnie przez okres do przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie ww. 
danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przesłania powyższego formularza.  
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Ja, niżej podpisany/a wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 133/151 do celów 
teleadresowych (informacyjnych, handlowych, marketingowych), zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922.). Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o 
prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  
AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach ulica Partyzancka 133/151, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi - XX wydział KRS pod nr 0000014115, 
posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 26.271.500 zł oraz nr NIP: 731-18-21-205. 

 

W każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

Oświadczenia w zakresie cofnięcia zgody lub realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: daneosobowe@aflofarm.pl.  Jeżeli mimo naszego 
wsparcia Pan / Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia 
skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

 

Klauzula zgody: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu lub w związku z jego przesłaniem na podany 
wyżej adres przez Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (Administrator Danych Osobowych) przy ul. Partyzanckiej 
133/151, 95-200 Pabianice, tel.: +48 42 22 53 100, e-mail: aflofarm@aflofarm.pl, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi – XX Wydział KRS pod nr 0000014115, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 26.271.500,00 zł, 
NIP 731-18-21-205 w celu i zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytanie lub opinię lub badania właściwości 
użytkowych produktu. 

 

……………………………………….. 
data, podpis osoby ankietowanej 
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