
 

 
1 

 

Reykjavík 24. ágúst 2021 

 

Tilkynning um innköllun á karnitín- og kalktöflum 

 

Lýsi hf hefur ákveðið að innkalla allar vörur sem innihalda karnitín- og kalktöflur vegna þess 

að í þeim hefur greinst etýlenoxíð. 

 

Um er að ræða eftirtaldar vörur: 

 

OMEGA3 KALK / D-VÍTAMÍN  

- Öskjur með 60 kalktöflum og 30 lýsishylkjum - álþynnur (30 dagskammtar) 

 

OMEGA3 CALCIUM / VITAMIN D (enskar umbúðir í netsölu) 

- Öskjur með 60 kalktöflum og 30 lýsishylkjum - álþynnur (30 dagskammtar) 

 

SPORTÞRENNA 

- Öskjur með 32 karnitíntöflum, 16 fjölvítamíntöflum og 16 lýsishylkjum – álþynnur (16   

  dagskammtar) 

 

Etýlenoxíð er varnar- og sótthreinsiefni sem óheimilt er að nota við framleiðslu matvæla á 

Evrópska efnahagssvæðinu. Töflurnar eru framleiddar í Bretlandi og greindist etýlenoxíð í 

kalsíumkarbónati sem notað var í töflurnar. Kalsíumkarbónatið var frá Indlandi.   

 

Etýlenoxíð hefur ekki bráða eiturvirkni en langtímaneysla er varasöm.  

 

Lýsi hf hefur ákveðið að innkalla þegar allar framleiðslulotur af vörur sem innihalda karnitín- 

og kalktöflur. Um er að ræða eftirtaldar vörur: 

 
 

Vörumerki LÝSI 

Vöruheiti OMEGA3 KALK / D-VÍTAMÍN  

Lýsing á vöru Öskjur með 60 kalktöflum og 30 lýsishylkjum - álþynnur (30 dagskammtar) 

Strikamerki 5690548571657 

Lotunúmer Allar lotur 

Best fyrir Allar lotur  

Framleiðandi Lýsi hf, Fiskislóð 5-9, 101 Reykjavík 

Dreifing Innlendar verslanir og lyfjabúðir, umboðsaðilar erlendis. 

 

Vörumerki LÝSI 

Vöruheiti OMEGA3 CALCIUM / VITAMIN D  
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Lýsing á vöru Öskjur með 60 kalktöflum og 30 lýsishylkjum - álþynnur (30 dagskammtar) 

Strikamerki 5690548864513 

Lotunúmer Allar lotur 

Best fyrir Allar lotur  

Framleiðandi Lýsi hf, Fiskislóð 5-9, 101 Reykjavík 

Dreifing Netsala 

 

Vörumerki LÝSI 

Vöruheiti SPORTÞRENNA 

Lýsing á vöru Öskjur með 32 karnitíntöflum, 16 fjölvítamíntöflum og 16 lýsishylkjum – 
álþynnur (16 dagskammtar) 

Strikamerki 5690548416910 

Lotunúmer Allar lotur 

Best fyrir Allar lotur  

Framleiðandi Lýsi hf, Fiskislóð 5-9, 101 Reykjavík 

Dreifing Innlendar verslanir og lyfjabúðir, umboðsaðilar erlendis. 

 
Viðskiptavinir sem hafa keypt ofangreindar vörur eru beðnir um að neyta þeirra ekki. Hægt er 
að skila þeim í verslunina þar sem þær voru keyptar gegn fullri endurgreiðslu. 
 
Nánari upplýsingar veitir Árni Geir Jónsson í síma 525 8107. Einnig má senda tölvupóst á 
netfangið arnigeir@lysi.is. 
 
 
MYNDIR AF VÖRUNUM 
 

   
 


