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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
DK filial

arbejdsgange i tilfælde af tillbagetrækning, hvor virksomheden

Jernbanegade 75-77

på batchniveau kan fremsøge oplysninger om sælgere,

5500 Middelfart

mængde mv. Ingen anmærkninger.

21397687

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret:
Virksomhedens risikoanalyse. Konstateret at risikoanalysen ikke
tager højde for de fysiske-, kemiske og mikrobiologiske
1

sundhedsfarer i forhold til virksomhedens aktiviteter. Forholdet
vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse. Generelt vejledt om regler for

1

risikoanalyse herunder konkret om opdatering efter

1

HACCP-principperne således den dækker de fysiske-, kemiske
og mikrobiologiske risici. Fremvist løsningsmulighed med

1

risikoanalyse for små engrosvirksomheder.

1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret:

1

Offentliggørelse af kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret at de obligatoriske
mærkningsoplysninger er tilgængelig ved fjernsalg på
hjemmesiden, at ingredienslisten er korrekt med hensyn til
plantens form, vurdering af overholdelse af tolerancegrænser
herunder analyseresultater for tilsatte vitaminerog mineraler.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Forever
Calcium, der kan spores 1 led tilbage og 1 led frem. Ingen
anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret: Virksomhedens
fødevareaktiviteter. Registrering er dækkende for
virksomhedens aktiviteter. Ingen anmærkninger. Generelt
vejledt om regler for registrering af importaktiviteter, herunder
konkret om at opdatere virksomhedens registrering, så den
dækker alle virksomhedens aktiviteter.

X

Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret anmeldelse af
virksomhedens kosttilskud. Følgende er konstateret:
Virksomheden har anmeldt kosttilskuddene Forever
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Absorbent-C, Forever Active Pro-B, Forever Aloe Peaches, Forever Aloe Vera Gel, Forever Berry Nectar, Forever
Calcium og Forever Fields of Greens til Fødevarestyrelsen. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning med pligttekster på korttilskuddene Forever Calcium, Forever Move og Forever Daily,
herunder dokumentation for analyseresultater (gennemsnit) inden første markedsføring. Følgende er
konstateret: Virksomheden har generelt ikke analyser inden første markedsføring, men kan skaffe disse.
Kontrolleret at der findes en analyse for Forever Daily og Aloe Berry Nectar. Forholdet vurderes under de
foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for at der findes gennemsnit af mindst 2 analyser inden første markedsføring.
Kontrolleret oplysningerne om vitaminer og mineraler er angivet i procent af referenceværdierne, mængden af
de anførte næringsstoffer er angiver ift. daglig dosis og med de rigtige enheder. Ingen anmærkninger.
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