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Nem MÉKISZ tagoknak
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MÉKISZ tagoknak
október 15. utáni jelentkezéssel

13 500 Ft

………

18 000 Ft

………

Nem MÉKISZ tagoknak
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Lemondási feltételek: A részvétel lemondása csak írásban lehetséges, legkésőbb a konferencia előtt 10 munkanappal. Ennek elmulasztása esetén a jelentkező a teljes részvételi
díjat köteles megtéríteni.
Kérjük a regisztrációs lapot a következő címre küldje vissza:
E-mail: mekisz@mekisz.hu vagy jelentkezzenek egyszerűen a www.mekisz.hu honlapon a
MÉKISZ konferencia 2014 címszó alatt található regisztrációs űrlapon.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy utólagosan számlát más címre
nem áll módunkban kiállítani! Megértését köszönjük.
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9.00 – 9.30

Regisztráció

9.30 – 9.40

A konferencia megnyitása

9.40 – 10.05

Növényi hatóanyagok és
egyéb anyagok étrend-kiegészítőkben

Dr. Bérci István, Elnök
Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete

Schreiberné Molnár Erzsébet, Főigazgató-helyettes
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet

10.05 – 10.30

Az étrend-kiegészítők jelölésének aktualitásai
2014. december 13-tól

Dr. Horacsek Márta, Főtanácsos
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet

10.30 – 10.40

Megbeszélés, kérdések

A rendezvény helyszíne:
Stefánia Palota
1143 Budapest, Zichy Géza utca 3.

10.40 – 11.10

Kávészünet

11.10 – 11.35

Növényi és egyéb hatóanyagot tartalmazó étrend-kiegészítők
– gyógyszer interakciók – Tévhitek és valóság

A konferencia gyógyszerészek részére
pontszerzésre beterjesztve.

11.35 – 12.30

Dr. Csupor Dezső, Egyetemi adjunktus
Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar,
Farmakognóziai Intézet

A növényi anyagok alkalmazásának jelenlegi helyzete
az Európai Unióban/Use of botanicals in the EU –
Current state of affairs

Mr. Basil Mathioudakis, Osztályvezető
DG SANCO, Unit of Nutrition, food composition and information

12.30 – 12.45

Megbeszélés, kérdések

Létezhetnek-e az étrend-kiegészítők növényi hatóanyagok nélkül?

12.45 – 14.15

Ebéd

Lehetséges-e, hogy a készítmények jelentős többsége kizárólag csak
vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmazzon?

14.15 – 14.30

Megbízhatóbb szakmai információk a gyógyszernek
nem minősülő kiegészítő termékek gyógyszertári
forgalmazásához

A fogyasztók igényeit tükröző piaci adatok alapján aligha adhatunk mást választ
ezekre a kérdésekre, mint azt, hogy „NEM”. Mégis sokszor elbizonytalanodunk,
amikor arra kerül sor, hogy eldöntsük milyen növényi és egyéb anyagokat,
milyen dózisban, milyen egészségre vonatkozó állítások kíséretében lehet
felhasználni az étrend-kiegészítő készítmények előállításához. Természetesen
egyetlen konferencia sem – így a MÉKISZ hagyományos novemberi
rendezvénye sem - vállalkozhat arra, hogy egyetlen nap alatt eloszlasson
minden bizonytalanságot, de azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy a konferencia
résztvevői olyan előadásokat hallgathatnak meg, melyek nagyban fogják segíteni
az eligazodást ezen a területen. Elég egy pillantást vetni az idei programra és
azonnal látható, hogy erre garanciát jelentenek a kiválasztott témák és a felkért
előadók személye.
Fontos ez alkalommal is hangsúlyozni, hogy az orvosok, gyógyszerészek és
egészségügyi szakdolgozók részvételére éppúgy számítunk, mint a gyártók és
forgalmazók jelentkezésére.

Dr. Szabó Beáta, Marketingvezető
HC Pointer Kft.

14.30 – 14.45

Kihívások az étrend-kiegészítők adatbázisba rendezése során

14.45 – 15.10

Kommunikációs lehetőségek az étrend-kiegészítők pozitív
megítélésének erősítése érdekében

Dr. Rácz Anna, Elnökségi tag
Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete

Tinnyei Mária, Főszerkesztő
Professional Publishing Hungary Kft.

15.10 – 15.35

A Funkcionális Élelmiszerlánc Terméktanács bemutatása
A funkcionális élelmiszerlánc termékeinek kapcsolata az
étrend-kiegészítőkkel
Dr. Süth Miklós, Elnök
Funkcionális Élelmiszerlánc Terméktanács

15.35 – 15.50

Megbeszélés, kérdések

15.50

A konferencia zárása

