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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Gennemgået virksomhedens procedurer
Leerbjerg Lod 1

for tilbagetrækning.

3400 Hillerød

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

32942261

anmærkninger: Virksomhedens risiko-analyse, herunder
HACCP-plan. Vejledt konkret om at revidere risikoanalysen så
den er tilpasset virksomhedens ændrede aktiviteter. Eksempel
1

på skema til udarbejdelse af risikoanalyse tilsendes pr mail.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.

1

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Dokumentation for sporbarhed er kontrolleret
et led tilbage og et led frem. Mærkning af kosttilskud

1

'Regulatpro Metabolic' og 'Regulatpro Bio' med dansk

1

mærkning og holdbarhed. Ydet generel vejledning om

1

mærkning med allergener.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret registrering som importør i

1

forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer.
Ingen anmærkninger.
Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for
fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017. Når den
nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret
herom.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante
økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende
kalenderår (dokumentation, mærkning, import). Ingen
anmærkninger
Virksomheden oplyser at egenkontrolprogram opdateres efter
ændrede aktiviteter. Fødevarestyrelsens vejledning tilsendes pr
mail.
Kontrolleret anmeldelse af virksomhedens kosttilskud.

X

Følgende er konstateret: Virksomheden har anmeldt
kosttilskuddene 'Regulatpro Metabolic' og 'Regulatpro Bio' til

X

Fødevarestyrelsen. Ingen anmærkninger.
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Kontrolleret mærkning med pligttekster for kosttilskud. Konstateret at alle pligttekster ikke er angivet på
mærkning. Forholdet er vurderet som en bagatelagtig overtrædelse. Ydet generel vejledning om mærkning af
kosttilskud.
Kontrolleret angivelse af næringsstoffer i numerisk form. Konstateret at der herudover er angivet
næringsdeklaration, hvilket ikke skal fremgå for kosttilskud. Forholdet er vurderet som en bagatelagtig
overtrædelse.
Kontrolleret angivelse af latinsk navn for planteingredienser. Konstateret at planteingredienser ikke er angivet
med latinsk navn. Forholdet er vurderet som en bagatelagtig overtrædelse.
Virksomheden har oplyst at markedsføring af produkterne først lige er startet og at label printes og påsættes af
virksomheden selv. Mærkningen vil blive ændret.
Kontrolleret angivelse af kilder til vitaminer. Virksomheden har i anmeldelse angivet at der både er tilsat
L-ascorbinsyre og acerola-ekstrakt indeholdende C-vitamin. Virksomheden oplyser at det undersøges om
produktet indeholder C-vitamin fra begge kilder.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret fødevare indeholdende tilsætningsstoffer. Følgende fødevare er kontrolleret
uden anmærkninger: Kosttilskuddet Regulatpro Metabolic. Ydet generel vejledning om at tilsætningsstoffer skal
angives i mærkning med en kategori.
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