
                                                                                                                   

                                                                                                  
 

Tisková zpráva 
Praha, prosinec 2022 

 
 

Česká komora farmaceutických asistentů a ČASP zahájily 
úzkou spolupráci 

 
Česká a slovenská asociace pro speciální potraviny (ČASP) nově navázala 
spolupráci s Českou komorou farmaceutických asistentů. Stalo se tak k 1. 12. 
2022 a obě organizace se těší na vzájemnou kooperaci. 
 
Česká a slovenská asociace pro speciální potraviny a Česká komora 
farmaceutických asistentů (ČKFA) jsou organizace, kterým záleží na blahu jejich 
klientů. Proto se nyní mohou těšit ze vzájemné spolupráce, která byla dohodnuta na 
členské schůzi ČASP 30. listopadu 2022, a to s účinností již od 1. prosince 2022. 
Rozhodnutí bylo jednomyslné.  
 
Pro členy ČASP je klíčový etický kodex týkající se speciálních potravin a doplňků 
stravy, na jehož dodržování dohlížejí. Díky tomu je zaručena kvalita, účinnost, a 
hlavně bezpečnost produktů nabízených členy asociace. Zákazníci by proto měli 
nakupovat doplňky stravy pouze u ověřených prodejců a v lékárnách.  
 
„Z navázané spolupráce máme velkou radost, neboť obě organizace mají stejné 
poslání: důsledně hlídat zdraví a bezpečí svých klientů,“ uvádí za Českou a 
Slovenskou asociaci pro speciální potraviny předsedkyně jejího představenstva Mgr. 
Martina Šímová. „Pro Českou komoru farmaceutických asistentů je členství výrobce 
suplementů v ČASP zárukou kvality produktu, a proto nám naše vzájemná 
kooperace dává smysl,“ dodává za ČKFA prezidentka Bc. Alena Šindelářová.  
 
 
O ČASP 
Česká a slovenská asociace pro speciální potraviny (ČASP) je zájmové sdružení 
právnických osob založené v roce 2000. Asociace reprezentuje společné zájmy 
svých členů – výrobců a distributorů doplňků stravy, a to jak na národní, tak i na 
mezinárodní úrovni, a jejím hlavním cílem je aktivně se podílet na utváření  



                                                                                                                   

                                                                                                  
 
 
 
 
přiměřeného a vyváženého legislativního rámce pro produkty podporující zdraví. 
Zároveň se všichni členové asociace zavazují dodržovat vlastní etický kodex pro 
prodej a marketing, který jde nad rámec platné legislativy v ČR a SR. 
 
 
 
Členové ČASP 
Alfa Medical Team, s. r. o., Amway, s. r. o., Benu Česká republika, a. s., Biovit Impex 
Co. ČR, s. r. o., Dr. Max Pharma, s. r. o., Egym Bohemia, s. r. o., Helvetia Direct 
Marketing, s. r. o., Favea Plus, a. s., Herbacos – Recordati, spol. s r. o., K2 Pharm, s. 
r. o., KUK Bohemia, spol. s r. o., Noventis, s. r. o., Nutrend D.S., a. s., Pragomed, s. r. 
o., Rosenpharma, a. s., Simply You Pharmaceuticals, a. s., Vegall Pharma, s. r. o., 
Walmark, a. s., Woykoff, a. s., Zentiva, a. s. 
 
Přidružení členové ČASP 
Aliance výživových poradců, Česká komora farmaceutických asistentů, PharmData, 
s. r. o., PharmINFO, spol. s r. o. 
 
Pro více informací kontaktujte: 
Double-U PR, s. r. o. 
www.double-u.cz 
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Senior PR Consultant 
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