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Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
Staushedevejen 10

på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.

6621 Gesten

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden

28310102

anmærkninger:
- ingrediensliste samt oplistning i faldende orden (sylliflor
calicum og vanilje)
- Varebetegnelse
- nettoindhold samt holdbarhedsangivelse af førnævnte
produkter (Best før)
- set dokumentation for angivelse af kostfibre på Sylliflor
1

Vanilje
Godkendelser m.v.: Virksomheden oplyser, at den ikke

1

importerer fødevarer.

1

Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for

1

fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017. Når den
nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret
herom.

1

Kontrolleret virksomhedens aktiviteter: Ingen anmærkninger.

1

Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret anmeldelse af
virksomhedens kosttilskud.
Følgende er konstateret: Virksomheden har anmeldt
kosttilskuddet Sylliflor Vanilje til Fødevarestyrelsen.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens anmeldelse af kosttilskud.
Følgende er konstateret: Virksomheden har anmeldt Sylliflor
Calcium til Fødevarestyrelsen, men følgende mangler er
konstateret: Ingrediensen Loppefrøskaller /psyllium husk er
ikke angivet i anmeldelsen man kan fremvise dokumentation
samt udskrift fra kosttilskudsdatabasen at det er indtastet i
anmeldelsen. Virksomheden oplyser at de vil indsende
oplysninger til anmeldelsen hurtigst muligt. Forholdet er

X

X

vurderet som en bagageagtig overtrædelse. Ydet konkret
vejledning om anmeldelse af kosttilskud.
Kontrolleret obligatorisk mærkning af kosttilskud Sylliflor
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Calcium og Vanilje. Ingen anmærkninger.
Set ananlyserresultater på angivelse af RI for Calcium. OK
Kemiske forureninger: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
- set leverandørerklæring på at der ikke anvendes GMO eller pesticider (2015)
- set analyseresultater på råvaren for pesticider fra 2011.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
- overensstemmelseserklæring på folie til prøver
- overenstemmelseserklæring fra leverandør på dåser
Ydet vejledning om dokumentation for temperatur interval samt fødevaretype på
overensstemmelseserklæringer. Bagatel
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