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Για την εισαγωγή και πώληση φυσικών προϊόντων υγείας απαιτείται άδεια.  
Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στο τμήμα “PART 1, Product Licences”  του νόμου.  

Με την άδεια, σας δίνεται αριθμός προϊόντος, που ονομάζεται Natural Product Num-
ber (NPN). 

Οι άδειες εκδίδονται από το Natural and Non-prescription Health Products Directorate 

Βάση δεδομένων των προϊόντων που έχουν τέτοια άδεια, είναι διαθέσιμη εδώ. 

Λήψη αδείας 

Νομοθεσία Η καναδική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ιστότοπο από το οποίο η ενδιαφερόμενη 
ξένη εταιρεία μπορεί να λάβει πλήρη ενημέρωση για το καθεστώς και τις προϋποθέσεις 
εισόδου «φυσικών προϊόντων υγείας» στην αγορά. Πατήστε εδώ. 

Η νομοθεσία για τα υγιεινά προϊόντα υγείας αποτελεί μέρος του Νόμου περί Τροφίμων 
και Φαρμάκων. Πατήστε εδώ για πρόσβαση. 

Για τον Νόμο περί Τροφίμων και Φαρμάκων—Food and Drugs Act πατήσετε εδώ. 

 

Ποια θεωρούνται 

«φυσικά προϊόντα 

υγείας» 

Ως φυσικά προϊόντα υγείας (NHPs) προσδιορίζονται οι εξής κατηγορίες: 

• Προβιοτικά 

• Φυτικά φάρμακα 

• Βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία 

• Ομοιοπαθητικά φάρμακα 

• Παραδοσιακά φάρμακα, όπως τα παραδοσιακά κινεζικά φάρμακα 

• Άλλα προϊόντα, όπως αμινοξέα και απαραίτητα λιπαρά οξέα 

Ειδικότερα,  εάν ένα προϊόν περιέχει συστατικό που προβλέπεται στο Schedule 1 του 
νόμου, τότε αυτό θεωρείται natural health product.  

Σήμανση 

προϊόντων 

Για την νομοθεσία περί σήμανσης προϊόντων γενικώς πατήστε εδώ. Για τις ειδικότερες 
προδιαγραφές σήμανσης προϊόντων χρήσης για ειδική δίαιτα, πατήστε εδώ. 

H σήμανση των natural health products, ειδικότερα, πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

• Αγγλική και γαλλική επισήμανση 

• Δήλωση ταυτότητας του προϊόντος 

• Περιγραφή της περιεχόμενης ουσίας (εάν είναι μη εμφανής ή σε αδιαφανή συ-
σκευασία) 

• Ποσότητα προϊόντος 

• Αριθμό NPN 

• Εταιρεία ή διανομέα των αγαθών στον Καναδά με διεύθυνση 

• Συστατικά 

• Συνιστώμενη χρήση / οδηγίες χρήσης  

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-2003-196/page-1.html#h-700379
https://www.canada.ca/en/health-canada/corporate/about-health-canada/branches-agencies/health-products-food-branch/natural-non-prescription-health-products-directorate.html
https://health-products.canada.ca/lnhpd-bdpsnh/index-eng.jsp
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/natural-non-prescription.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-2003-196/
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-27/
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-2003-196/page-9.html#h-701181
https://www.canada.ca/en/services/health/food-labels.html
https://inspection.canada.ca/food-labels/labelling/industry/foods-for-special-dietary-use/eng/1393627685223/1393637610720?chap=0
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Μελέτες καναδικής αγοράς 

Ελαιόλαδο 

Φέτα - τυριά 

Γαλακτοκομικά - Διαδικασία ποσόστωσης 

Βέγκαν τρόφιμα 

Φυσικά τρόφιμα υγείας - Νομοθεσία 

Ιχθυηρά 

Οινοπνευματώδη ποτά 

Ζύθος 

Λιανικό εμπόριο τροφίμων 

Το οικοσύστημα τεχνολογίας του Τορόντο 

Είδη προσωπικής φροντίδας / καλλυντικά 

Φαρμακευτικός κλάδος 

Οδηγός επιχειρείν 

Σύνταξη: Γραφεία ΟΕΥ Οττάβα και Τορόντο 

mailto:ecocom-toronto@mfa.gr
https://www.dropbox.com/s/hb7835lxvnfk9mb/%CE%97_%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC_%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%85_2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jq95aid8xw9m9p9/CANADA%20-%20Dairy%20report%20main.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dp2wrvbrqwj561h/Import%20procedure%20for%20daity%20goods%20under%20quota.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f4mj73l4molvolw/CANADA%20-%20Vegan%20market.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sg6zq6uitp7cq33/Canada%20-%20natural%20health%20products%20-%20licensing%20procedure.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j5eq6lb7c2bmq7b/%CE%97%20%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%20%CE%B9%CF%87%CE%B8%CF%85%CE%B7%CF%81%CF%8E%CE%BD.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/95zo23z00bwebm5/%CE%97%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%87%CF%89%CE%BD%20%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%
https://www.dropbox.com/s/j0gqnzlxea6lqx6/%CE%97%20%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC%20%CE%BC%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%B1%CF%82.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kxqw1b6jzdf9dhu/Canada%20-%20Food%20retail%20market.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0q3ee54yamif7vx/ICT%20sector%20-%20CANADA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uzqjvhb4kp67ts4/Canada%20-%20cosmetics%20market.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jcgaozd4jwj2313/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%9A%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82%20%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC_%CE%9D%CE%BF%CE%B5_2021.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0n00v05i7upncch/Doing%20business%20in%20Canada%202022.pdf?dl=0

