Hoe kunt u gebruikmaken van www.supplementinfo.nl
Toegestaan: algemene verwijzing
 Algemene verwijzing maken naar de homepage van supplementinfo.nl op uw website,
mailings, nieuwsbrieven, handtekening onder uw e-mail e.d.
 In artikelen, nieuws en achtergronden die u schrijft over een onderwerp (zwangerschap,
weerstand enz.) en waarin niet specifiek een product genoemd wordt, een link maken naar
een specifiek ingrediënt op http://supplementinfo.nl/supplementen_abc/.
 Verwijzing maken naar de homepage van de website in nieuwsbrieven, productfolders,
reclamefolders enz. bedoeld voor consumenten waarin ook
voedingssupplementenproducten staan.
Deeplinken
Niet toegestaan:
Maak in product gerelateerde communicatie aan consumenten en beroepsbeoefenaren
geen directe link naar de webpagina met informatie over ingrediënten van deze producten
(deeplink). De website geeft over ingrediënten ook effecten aan die waarschijnlijk zijn,
maar niet toegestaan zijn als gezondheidsclaim. Informatie hierover verstrekken mag wel,
maar niet product gerelateerd.
Om een verwijzing te maken naar www.supplementinfo.nl kunt u gebruikmaken van
 verschillende banners
 het logo
Beiden zijn te downloaden via http://www.npninfo.nl/nieuws-media/promotiemateriaal.
U kunt ook zelf in de tekst een hyperlink maken, bijvoorbeeld: ‘Bekijk supplementinfo.nl voor meer
informatie over voedingssupplementen.’
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Andere communicatiemiddelen die NPN u ter beschikking stelt:
1. Informatiegids over Nut & Veiligheid vitamines en mineralen
Deze informatiegids bestaat zowel digitaal (http://supplementinfo.nl/informatiegids/) als op
papier en wordt door NPN gratis verstrekt.
Toegestaan:
 De gids bijsluiten in mailings, al dan niet met productinformatie, naar klanten (winkeliers,
therapeuten, consumenten).
 In de winkel de gids plaatsen op de toonbank, bij het supplementen-schap of bij een
display waarin supplementen staan.
 Op het algemene deel van de website doorlinken naar de gids.
Niet toegestaan:
Een product koppelen via een deeplink van de gids met niet geautoriseerde claims. De
gids is informatiedrager zonder productverwijzing. Daarom zijn hierin zowel geautoriseerde
claims als waarschijnlijke effecten beschreven.
2. (Digitale) Logo van Supplementinfo.nl
Toegestaan:
Gebruik maken van het (digitale) logo op de productverpakking of integreren in brieven,
folders, reclamemateriaal en andere documenten die uitgaan naar klanten (winkeliers,
therapeuten, consumenten). Het logo is te downloaden op de volgende website:
http://www.npninfo.nl/nieuws-media/promotiemateriaal
3. Facebook/Twitter/Linked-In
 Facebook Voedingssupplementen info: www.facebook.com/voedingssupplement/
 Twitter NPNsupplement: https://twitter.com/npnsupplement
 Linked-In NPN: https://www.linkedin.com/company/NPN
Niet toegestaan:
Via een eigen commercieel kanaal berichten delen met niet toegestane gezondheidsclaims
of medische claims.
Toegestaan:
Via een niet-commercieel kanaal kun je alle berichten delen.

Of een verwijzing wel of niet toegestaan is in het licht van de Claimsverordening ligt aan de
duiding van de communicatie uiting. Meer diepgaande informatie hierover is voor NPN leden
beschikbaar in de Memo ‘Duiding informatie en commerciële communicatie’.
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