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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring og
Søren Nymarks Vej 25

adskillelse af kosttilskud og homopætiske lægemidler på

8270 Højbjerg

lageret, OK.

87375617

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret på lageret, OK.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret at der er
skadedyrssikret og virksomheden er tilknyttet en
1

skadedyrsordning, OK.

1

Virksomhedens egenkontrol: Virksomheden anvender

1

Fødevarestyrelsens eksempel på egenkontrol og risikoanalyse

1

til importører, OK. Vejledt om at virksomheden får udvidet

1

risikoanalysen til at omfatte sikkerhedsvurderingen af de
plantegingredienser, som indgår i de kosttilskud, der

1

forhandles. Virksomheden har batchnummerstyring og har
mundtligt oplyst procedurer for tilbagetrækning af fødevarer,

1

OK.
Har set analysecertifikat for flydende Kyolic, der medfølger
hvert batch, OK. Har set erklæring fra producent af Perilla blad
kapsler, OK.
Har anmodet om at se et analysecertifikat på kontrol af
indholdsstofferne i kosttilskuddet Tosolin samt en specifikation
på ekstrakt af bladmynte, der indgår i kosttilskuddet Perilla
Blad kapsler.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Ophængning af
kontrolrapport kontrolleret, OK.
Mærkning og information: Kontrolleret generel mærkning som
bl.a. varebetegnelse, ingrediensliste, holdbarhed og nettovægt,
OK.
Der anvendes ikke nogen sundhedsanprininger på produkterne
Tosolin, Perilla Blad dråber og kaspler og heller ikke på
hjemmesiden for de pågældende produkter.
Har vejledt om at de på hjemmesiden får indsat et nyt billede

X

af emballagen af Gun Powder Te så det stemmer overens med
det produkt, som er på markedet.
Har vejledt om at planteingredienserne endnu ikke er blevet
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endeligt godkendt og/eller afvist af Kommissionen.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret obligatorisk mærkning af kosttilskuddene Tosolin, Perilla Blad kapsler
og dråber, OK.
Kontrolleret at de ovennævnte kosttilskud er anmeldt til Fødevarestyrelsen.
Vejledt om at nye anmeldelser af kosttilskud skal foregå elektronisk.
Vejledt generelt om reglerne for markedsføring af økologiske fødevarer.
Vejledt om at fremskaffe overensstemmelseserklæringer på, at emballagen til kosttilskuddene overholder
EU-reglerne herfor. Virksomheden vil fremskaffe disse.
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