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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Virksomhedens procedurer for

1

håndtering af kundeklager og tilbagetrækning.

1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risiko-analyse og
egenkontrolprocedurer. Ydet generel vejledning om værktøjer
til uddybning af risiko-analyse.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Vejledt konkret om
løsningsmuligheder. Følgende er konstateret: Virksomheden
linker ikke op til kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om løsningsmuligheder til link.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende
fødevarer: Alistrol og PolyMVA er kontrolleret ved faktura for
køb af hhv. marts og september 2017. Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Obligatoriske
mærkningsoplysninger for Alistrol kosttilskud, herunder
oplysninger om varebetegnelse, ansvarlig virksomhed,

X

holdbarhed, nettovægt.
Følgende er konstateret: Der fremgår ikke oplysning på dansk
om indholdsstoffer vedr. kapselmateriale i ingredienslisten,
1 time 45 min.
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dette fremgår kun på engelsk. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse. Ydet konkret vejledning om oplysninger vedr. alle ingredienser der indgår i produktet.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomhedens registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen
anmærkninger.
Virksomheden oplyser at varer, efter modtagelse, opbevares på en anden adresse. Ydet konkret vejledning om at
sikre at oplagring sker hos en registreret virksomhed.
Kontrolleret registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kosttilskud Alistrol og PolyMVA er
anmeldt. Desuden kontrolleret, at obligatoriske oplysninger vedr. kosttilskud er anført på produktet. Ydet
konkret vejledning om mærkning med oplysninger på numerisk form af stoffer med fysiologisk virkning, samt
om at sikre, at indholdsstoffer med fysiologisk virkning er omfattet af en tilladelse til anvendelse.
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