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Der er ved dette kontrolbesøg ikke fulgt op på påbud af 3.
december 2018
Shetlandsgade 3, 3

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Virksomheden oplyser, at

2300 København S

ansvar for tilbagetrækning ligger hos virksomheden Premium

33503946

Products ApS med CVR-nr. 35654321.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside https://www.vitaminwell.com/da/.
Vejledt generelt om reglerne for offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside. Det er konstateret, at
kontrolrapporterne ikke er offentliggjort på:
1

https://barebells.com/da/ og https://nocco.com/da/
Mærkning og information: Påbud fremsendes. Følgende er

3

konstateret: Virksomheden markedsfører kulsyreholdige drikke

1

med aminosyrer, koffein og vitaminer fra Nocco i forskellige
smagsvarianter. Produkterne anprises med BCAA og BCAA+ på
forsiden. Herudover markedsfører de Nocco Carneval Exotic,

2

hvor der i varebetegnelsen står "kulsyreholdig drik beriget med
BCAA".
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger
for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre ud
af de seneste fire kontrolbesøg. Anmærkninger hos sådanne
virksomheder med dårlig regelefterlevelse medfører to
gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Stikprøvevis
kontrolleret sporbarhed et led frem via faktura på
kulsyreholdige drikke med aminosyrer, koffein og vitaminer fra
Nocco i forskellige smagsvarianter. Der er stikprøvevis
kontrolleret for perioden oktober 2018 til februar 2019. Af
fakturarene fremgår det, at det er Premium Products ApS med
CVR-nr. 35654321 der står for salget.

X

Kontrolleret sporbarhed et led tilbage via faktura på samme
produkter. På fakturaerne fremgår det, at Premium Products
ApS med CVR-nr. 35654321 der står for køb af varer.
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Kopi af kontrollerede fakturaer er medtaget.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens registrering, herunder CVR. nr.. Følgende er konstateret:
Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen anmærkninger.
Tilsætningsstoffer m.v.: Fulgt op på analyseresultat vedr. tilsætningsstoffer i Vitamin Well Prepare med smag af
passionsfrugt.
Det indskærpes, at tilsætning af tilsætningsstoffer kun må ske på de betingelser, der er fastsat i EU databasen og
at grænseværdierne for tilsætningen ikke må overskrides.
Det er konstateret, at indholdet af Benzoesyre og Sorbinsyre i Vitamin Well Prepare med smag af passionsfrugt
overskrider EU grænseværdierne for tilladt tilsætning.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
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