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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
Gotfred Rodes Vej 8

uden anmærkninger: Opbevaring af kosttilskud på lager,

2920 Charlottenlund

virksomhedens mundtlige procedurer for tilbagetrækning.

34080534

Virksomheden oplyser at der ikke modtages returvarer.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Daglig og periodisk rengøring af lagerlokale.
1

Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: indretning, vedligeholdelse og skadedyrssikring

1

af lagerlokale

1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Virksomhedens risiko-analyse, for opbevaring
for tilsætninger af næringsstoffer.

1

Følgende er konstateret: Virksomhedens risikoanalyse for

1

markedsføring første gang, risikoanalysen mangler

1

risikovurdering af samhandels leverandører
(Leverandørvirksomheder er registrerede af de kompetente
myndigheder i samhandelslande).
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

1

som en bagatelagtig overtrædelse.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Vejledt konkret om
eventuelle løsningsmuligheder. Følgende er konstateret: Der
linkes ikke fra virksomhedens forside men fra en underside
"contact". I øvrigt ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Generel obligatorisk mærkning med ansvarlig
virksomhed, holdbarhedsangivelse, næringsdeklaration og
ingrediensliste.
Kontrolleret sporbarhed i form af faktura på kosttilskud.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens vareudvalg:
Ingen anmærkninger.

X

Kontrolleret registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er
korrekt registreret til indførsel af fødevarer. Ingen
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1 time 45 min.
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anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger:
Kontrolleret at kosttilskud ABBLO MINI Folsyre og ABBLO MINI Aminochleret JERN er anmeldt. Ingen
anmærkninger.
Følgende er konstateret: Anmeldelserne af ABBLO MINI Folsyre og ABBLO MINI mangler Mængde pr. anbefalet
daglig dosis virksomheden oplyser at man vil få rettet anmeldelserne og at man gennemgår resten af de
anmeldte produkter. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse. Vejledt generelt om regler for anmeldelse af kosttilskud.
ABBLO MINI Folsyre og ABBLO MINI er kontrolleret for kilder og pligttekster til kosttilskud, ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: Virksomheden Markedsfører ABBLO MINI Aminocheleret Jern med "Sundhedsstyrelsen
anbefaler gravide at tage 25mg Aminocheleret jern fra 10. graviditets uge". Virksomheden oplyser at man fra
næste batch vil ændre markedsføring.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for markedsføring
Emballage m.v.: Dokumentation for fødevarekontaktmaterialer emballage til piller kontrolleret. Ingen
anmærkninger
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