
 

 
Ważne informacje  

dotyczące bezpieczeństwa 
 

Świeczki marki DW HOME z drewnianym 
knotem  

   
 

 

Firma TK Maxx wycofuje ze sprzedaży powyższe świeczki ze względu na 

to, iż drewniany knot wewnątrz świeczki może stanowić zagrożenie 

dla bezpieczeństwa podczas wypalania się świeczki. Bezpieczeństwo 

produktów, które są sprzedawane w naszych sklepach, są traktowane 

bardzo poważnie, więc postanowiliśmy usunąć ten produkt z naszych 

magazynów w celu zachowania środków ostrożności.  

 

Świeczki marki DW HOME nie zawierające drewnianego knota nie są 

objęte wycofaniem ze sprzedaży. 

 

Jeżeli kupiłeś/kupiłaś wyżej wymieniony produkt, zaprzestań jego 

użytkowania i zwróć do dowolnie wybranego sklepu TK Maxx.  

 

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta pod 

numerem telefonu: 022 5510727 lub E-mail: obslugaklienta@tkmaxx.pl 
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Ważne informacje  
dotyczące bezpieczeństwa 

 

Wycofanie rurek waflowych o smakach 
kakaowym, orzechowym i waniliowym marki 

LITALY 
 

   
 

Firma TK Maxx wycofuje ze sprzedaży powyższe produkty marki Litaly, 

ponieważ zawierają one jaja nie wymienione w liście składników na 

etykiecie produktu. Produkty te mogą być szkodliwe dla osób 

uczulonych na jaja. 

 

 Rurki waflowe LITALY o smaku waniliowym 400g 

 Rurki waflowe LITALY o smaku kakaowym 400g 

 Rurki waflowe LITALY o smaku orzechów laskowych 400g 

 

Wycofaniu podlegają wszystkie partie oznaczone numerami od 9163 do 

9274 i jednocześnie oznaczone datami minimalnej trwałości: od 16 

stycznia 2020 do 3 kwietnia 2020 

 

Jeżeli kupiłeś/kupiłaś jeden z powyższych produktów i cierpisz (lub 

członkowie Twojej rodziny cierpią) na alergię na jaja, nie spożywaj 

produktu i zwróć go do dowolnie wybranego sklepu TK Maxx. 

 

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta pod 

numerem telefonu: 022 5510727 lub E-mail: obslugaklienta@tkmaxx.pl 
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NEUTROGENA LIGHT THERAPY -  
LEDOWA MASECZKA 

PRZECIWTRĄDZIKOWA 
 

    
 
Firma TK Maxx została poinformowana przez producenta o wycofaniu powyższego 

produktu Neutrogena Visibly Clear Light Therapy – ledowej maseczki 

przeciwtrądzikowej ze sprzedaży z powodu potencjalnego negatywnego 

oddziaływania produktu na oczy. Bezpieczeństwo produktów, które są sprzedawane 

w naszych sklepach, są traktowane bardzo poważnie, więc postanowiliśmy usunąć 

powyższy produkt z naszych magazynów w celu zachowania środków ostrożności. 

 

Wadliwe modele występowały w sprzedaży w sklepach TK Maxx od kwietnia 2019 do 

sierpnia 2019 roku. 

 

Jeżeli kupiłeś/kupiłaś wyżej wymieniony produkt, zaprzestań jego użytkowania i 

zwróć do dowolnie wybranego sklepu TK Maxx.  

 

W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta Johnson & 
Johnson UK pod numerem telefonu: +44 (0) 808 238 6006 
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