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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring og
pakning af emballerede kosttilskud, ingen anmærkninger.
Frederik Plums Vej 2

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøringsstandarden i

5610 Assens

pakkerum og lagerrum, ingen anmærkninger.

36077980

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret at virksomheden har
lavet en risikoanalyse for fødevareaktiviteterne, virksomheden
har ikke udpeget nogen CCPér, ingen anmærkninger. Konkret
1

vejledt om mulighed for skematisk opbygning af risikovurdering

1

som grundlag for risikoanalysen, herunder om specifik
vurdering af leverandøransvar/skriftlig aftale for lønproduktion.

1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside, virksomheden oplyste om placering af link

1

til smiley-rapporten

1

Mærkning og information: Kontrolleret at 3 forskellige

2

kosttilskud er mærket med batchnr. og holdbarhedsdato,
varebetegnelsen Kosttilskud, ansvarlig for produktet, mængde,
ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Registrering er dækkende for virksomhedens
aktiviteter, virksomheden oplyste at salg foregår via
hjemmeside til endelig forbruger, samt til andre
fødevarevirksomheder, virksomheden er registreret som
engrosvirksomhed.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret anmeldelse af
virksomhedens markedsførte kosttilskud.
Det indskærpes, at anmeldelse af kosttilskud sker ved, at den
ansvarlige for første afsætning i Danmark senest samtidig med
markedsføring indsender en model af den mærkning, der
anvendes for varen.
Følgende er konstateret: Virksomhedens anmeldelse af
kosttilskuddet/kosttilskuddene Skin Perfection, Skin Glow og

X

Hair & Nail mangler bl.a. følgende oplysninger om indhold
og/eller der er uoverensstemmelse i forhold til mærkningen af
produkterne: for flere plantebaserede ingredienser har
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virksomheden ikke oplyst i anmeldelserne at plantedelen er tilsat som ekstrakter, fx. hyldeblomst, morgenfrue,
boghvede, granatæble og rosenrod i Skin Perfection. For vitaminer/mineraler er der uoverensstemmelse mellem
det kemiske navn for vitaminet/mineralet og mærkningen på emballagen og det deklarerede indhold af fx
brændenælde er angivet som pulver og ekstrakt svarende til xx mg uden at virksomheden kan dokumentere
hvad deklarationen betyder. Virksomheden kunne ikke fremvise datablade eller lignende til dokumentation af
anmeldte oplysninger.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har gennemgået anmeldelserne med vores producent og
troede de var ok.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden. Generelt vejledt om regler for anmeldelse af kosttilskud.
Kontrolleret at obligatoriske mærkningsoplysninger er angivet på emballagen for 3 kosttilskud, ingen
anmærkninger.
Tilsætningsstoffer m.v.: Generelt vejledt om regler for tilsætningsstoffer.
I forbindelse med udvidet førstegangskontrol er virksomheden blevet vejledt om egenkontrol og risikovurdering,
personlig hygiejne, uddannelse, skadedyrssikring, sporbarhed, anprisninger generelt og registrering fx ved
import og samhandel, økologi samt væsentligt ændrede aktiviteter.
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