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Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
Kosttilskud

på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.

Skanderborgvej 152 A

Mærkning og information: Fulgt op på administrativ bøde fra

8382 Hinnerup

forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er

32561365

kontrolleret uden anmærkninger. Virksomheden har på deres
hjemmeside www.desophta.dk fjernet under produktet
"Optima 20" henvisning til et navngivet studie som angiver at
man skal indtage en 4 gange højre dagsdosis end hvad deres
produkt foreskriver. Derudover refereres der ikke længere til
øjenlæger på hjemmesiden www.deepseapharma.dk.
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Fulgt op på administrativ bøde fra forrige kontrolbesøg.
Forholdet er bragt i orden. Følgende er kontrolleret uden
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anmærkninger kontrolleret hjemmesider www.disophta.dk og
www.deepseapharma.dk. Der anprises ikke længere med

2

anbefalinger til sygdommer.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Fjernsalg af
K2-vitamin. Kontrolleret at der er angivet de obligatoriske
oplysninger inden salg af K2 vitamin (ingredienser samt
obligatoriske kosttilskudsangivelser)
Det indskærpes, at der skal anvendes de officielle værdier for
referenceindtaget. Følgende er konstateret: virksomheden
angiver 90 mikrogram som 100 % referenceindtag på etiketten
og hjememsiden. De officielle værdier angiver 75 mikrogram
som 100% RI.
Virksomheden havde følgende bemærkninger. Indskærpelsen
medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret kosttilskud
K2-vitamin. Kontrolleret enheden på K2-vitamin. Virksomheden
angiver K2 som MCG. Virksomheden er vejledt om at det ikke

X

er den officielle enhed for K2 vitamin. Virksomheden oplyser at
det hutigst muligt bliver fjernet fra hjemmesiden og at det
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ændres ved næste genoptryk for etiketter. Vurderes til at være bagatelagtig.
Det indskærpes, at mængden af næringsstoffer angivet i forhold til mærkningen skal være gennemsnitsværdier
fastsat på grundlag af producentens analyse af produktet.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke analyseret/sikret sig, at der er foretaget analyser af relevante
næringsstoffer til brug for mærkningen inden markedsføringen for følgende produkter K2-vitamin.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
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