Fredag 16. Februar 2018

Celebrations Påskeæg 242g
Meddelelse til forbrugere, der har allergier eller følsomheder over for fødevarer.
Mars Denmark A/S ønsker at informere om, at sæsonproduktet Celebrations Påskeæg 242g (Stregkode
5000159502696) ved en fejl mangler ingredienslisten på dansk. Mærkningsinformationen findes udelukkende på
polsk og rumænsk på produktet.

Se den danske ingrediensliste nederst.

Forbrugere, der har allergi overfor eller er følsomme over for mælk, laktose, hvede, peanuts, byg
og æg kan risikere en allergisk reaktion, hvis de indtager dette produkt. Yderligere gør vi
forbrugere opmærksom på, at produktet kan indeholde spor af mandler, hasselnødder og havre.
Forbrugere, der ikke har nogen af disse allergier o.lign. kan nyde produktet uden forbehold.
Forbrugernes sikkerhed er af afgørende betydning for alle hos Mars. Selvom dette produkt er sikkert at indtage
for langt de fleste forbrugere, er dette måske ikke tilfældet for allergikere. Vi arbejder hårdt på at sikre at dette
ikke sker igen.
Forbrugere der har spørgsmål til dette er velkomne til at kontakte Mars Danmark’s forbrugerkontakt direkte:
Mandag-Fredag kl. 9- 12
på +45 43245100
Alternativt, kan vi kontaktes via vores website:
http://www.mars.com/nordics/da/about-mars-nordics/contact-us

Mars Danmark A/S beklager dybt for enhver ulejlighed eller gene dette måtte have forårsaget, og vi undskylder
overfor både vores kunder og forbrugere af CELEBRATIONS®.

MARS DANMARK A/S
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Celebrations Påskeæg 242g
En blanding af fyldte mælkechokolader, kiks overtrukket med mælkechokolade og sprøde vafler overtrukket med mælkechokolade.
Ingredienser: sukker, glukosesirup, kakaosmør, skummetmælkspulver, kakaomasse, mælkefedt, laktose, hvedemel, palmefedt,
jordnødder, tørret kokos, vallepulver (af mælk), palmekerneolie, sødmælkspulver, solsikkeolie, emulgatorer (sojalecithin, E471),
bygmaltekstrakt, fedtfattigt kakaopulver, salt, befugtningsmiddel (glycerol), æggehvidepulver, naturlig vanilleekstrakt, hævemidler
(kalciumfosfater, natriumkarbonater, kaliumkarbonater), hvedegluten, mælkeprotein. (Kan indeholde: hasselnød, mandel, havre).
Mindst 25% kakaotørstof.
Stregkode på forbrugerpakningen: 5000159502696
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