ABIGO Pharma A/S

side 1 af 2

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
DHC A/S

kosttilskud, modermælkserstatninger og kaffe sammen med

Stengårdsvej 25

andre varer på lager, samt virksomhedens affaldshåndtering,

4340 Tølløse

ingen anmærkninger.

12927983

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring på lager og ved
varemodtagelse, ingen anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleredet vedligeholdelse og
1

indretning på lager, inkl. ved varemodtagelse, herunder

1

kontrolleret at lager og port fremstår vedligeholdt og

1

skadedyrssikret, ingen anmærkninger.

1

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens

1

risikoanalyse/egenkontrol ved indførsel af fødevarer med
tilsatte næringsstoffer fra andre samhandelslande, ingen

1

anmærkninger. Følgende er konstateret: virksomheden har

1

procedurer for revidering af egenkontrollen 1 gang årligt, dette

1

er ikke sket siden januar 2015 og den skriftlige procedure for
sikring af overholdelse af regler om fødevare til særlige
medicinske formål er ikke opdateret, idet der kom nye regler i
2016, forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatel overtrædelse, da
virksomhedens produkter (jf. punktet Særlige
mærkningsordninger ovenfor) er i overensstemmelse med de
nye regler for fødevarer til særlige medicinske formål.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret at link til
virksomhedens smiley-status på hjemmesiden www.abigo.dk
er tilgængeligt og virker, ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: på virksomhedens hjemmeside
www.abigoshop.dk virker link til virksomhedens amiley-status
ikke, virksomhedens offentliggjorte kontrolrapporter er alle
med kontrolresultat 1, virksomheden meddelte straks
problemer til den ansvarlige, forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatel overtrædelse.

X

Mærkning og information: Kontrolleret dokumentation for
sporbarhed 1 led tilbage på et ksottilskud og 2
modermælkserstatninger, ingen anmærkninger.
22-03-2018

2 timer 45 min.

Kontrolrapport
ABIGO Pharma A/S

DHC A/S
Stengårdsvej 25
4340 Tølløse
12927983

side 2 af 2

Kontrolleret mærkning med holdbarsdato, batchnr., ingrediensliste, fremhævelse af allergener, sporbarhed på 3
ksottilskud og 2 modermælkserstatninger, ingen anmærkninger.
Kontrolleret at planteingredienser på 2 kosttilskud er korrekt angivet med hensyn til i hvilken form planten er
tilsat, samt quid-mærkning på Resium, ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens vareudvalg og risikoaktiviteter der er registreret hos
Fødevarestyrelsen. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret at virksomhedens 3 kosttilskud er anmeldt til Fødevarestyrelsen,
ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: på kosttilskuddet Membrasin er angivet et indhold af solsikkeolie uden at dette er
angivet i anmeldelsen til Fødevarestyrelsen, virksomheden kontaktede straks den ansvarlige for produktet for at
få fejlen rettet. Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Kontrolleret at 3 kosttilskud er korrekt mærket med pligttekster for kosttilskud, at A- og E-vitamin er inden for de
tilladte grænser og angivet i henhold til daglig dosis, samt referenceindtag, (jf. gamle regler omfattet af
overgangsordning), at anvendte kilder til A- og E-vitamin er tilladte, ingen anmærkninger.
Kontrolleret at indholdet af energi, fedt, kulhydrat, cholin, inositol, calcium, kalium, jern, vitamin D og vitamin
B12 er inden for grænseværdierne på 1 modermælkserstatning til særlige medicinske formål, ingen
anmærkninger.
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