
 

 
 
 
 
 
 
 

BSE: GNLD je sprejel vse potrebne ukrepe za vašo zaščito 

 
GNLD je imel, s pomočjo navodil našega Znanstveno-svetovalnega odbora (Scientific Advisory 
Board, SAB), vedno primerno in zaupanja vredno stališče do nadzora kakovosti, ki zagotavlja, 
da so naši izdelki najboljši in najbolj varni na svetu ter da so vsi elementi in aktivne sestavine, 
ki jih vsebujejo, zdravi in neškodljivi. 
  
Prisotnost BSE (goveja spongiformna encefalopatija) ali bolezni norih krav v prehranski 
industriji je popoln primer, kako funkcionira naš sistem nadzora kakovosti. SAB (Znanstveno-
svetovalni odbor) je že pred leti potrdil resnost pojava BSE v predelovalni industriji govedine. 
Takoj smo sprejeli previdnostne ukrepe pri naših dobaviteljih po celem svetu in prepovedali 
uporabo surovin iz govedine, ki prihaja iz držav, v katerih se je pojavila bolezen norih krav 
oziroma BSE. 
 
Surovine, ki jih najdemo v govejem mesu, v naših izdelkih niso pogoste, a so vendarle prisotne. 
V Evropi obstajata le dve taki sestavini, in sicer želatina, ki jo uporabljamo za zavijanje naših 
kapsul in hidrolizirani elastin, ki ga uporabljamo v izdelkih Anti-aging Collagen Cream in 
Moisturizing Night Formula. Za obe surovini že dlje časa izvajamo nadzor tveganja bolezni 
norih krav oziroma BSE. 
 
Kot prvo, dobavljamo jih iz držav, kjer BSE ni prisoten. 
 
Kot drugo, obe sestavini sta izjemno čisti in varni, prav tako ju nadzorujemo za BSE. 
Dokumentacija, ki spremlja nadzor za BSE je odobrena s strani sistema za nadzor kakovosti, ki 
je predstavljen Evropski direkciji za kakovost zdravil in potrjen s strani strokovnjakov za 
težavo bolezni norih krav oziroma BSE. 
 
Poleg tega imajo vsi naši dobavitelji Certifikat o usklajenosti, ki zagotavlja skladnost z vsemi 
pravili nadzora za BSE. 
 
SAB in naša Globalna znanstvena mreža (Global Science Network) s svojimi znanstveniki, 
zdravniki in raziskovalci opazuje problematiko od blizu. Še naprej se bomo odločali v prid 
varnosti naših izdelkov in zahtevali, da bodo naše osnovne surovine iz govejega mesa uvožene 
izključno iz držav, kjer se bolezen norih krav ni nikoli pojavila. 
 
Nadaljevali bomo z vsemi analitskimi metodami, ki so nam na razpolago, da bi zagotovili 
dodatno spoštovanje teh ukrepov. 
 
Brez dvoma bo BSE oziroma bolezen norih krav še dolgo izziv vsakega podjetja. Zaradi truda 
našega Znanstveno-svetovalnega odbora in Globalne znanstvene mreže ste lahko prepričani, 
da se bo GNLD vedno turdil, da naši izdelki nikoli ne bodo zastrupljeni z boleznijo norih krav 
oziroma BSE. 
 
GNLD International 
 
John R. Miller 
Vice President 
Science & Technology 


