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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
kosttilskud på lager, OK.
Søren Nymarks Vej 25

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af lager og hylder

8270 Højbjerg

med opbevaring af kosttilskud, OK.

87375617

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af lager
og at der er skadedyrssikret samt set de seneste
skadedyrsrapporter, uden bemærkninger, OK.
1

Virksomhedens egenkontrol: Har set virksomhedens

1

risikoanalyse for importerede kosttilskud (tredjeland) og

1

indførte kosttilskud fra EU, OK. Har vejledt om at uddybe

1

risikoanalysen for de kosttilskud, der importeres fra tredjeland,
således at der udover analysecertifikater også fokuseres på alle
ingredienser inkl. tilsætningsstoffer, novel food m.m.

1

Virksomheden har mundligt redegjort for sporbarhed i form af

1

batchnummer og holdbarhedsdato og kan spore et led tilbage

1

til leverandør samt ud til kunder, OK.
Har set bekræftelse på, at producenten af Colpropur er
autoriseret i andet EU-land, OK. Set analyseattest for kontrol af
mikrobiologiske parametre Colpropur, OK.

1

Mærkning og information: Kontrolleret obligatorisk mærkning
som ingredienliste, nettovægt, forhandler, varebetegnelse for
kosttilskuddene Colpropur (neutral smag og med vanilije
smag), OK.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er
korrekt registreret til indførsel af fødevarer fra tredjelande og
EU, OK.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er konstateret:
virksomheden markedsfører kosttilskuddene Colpropur
(neutral smag) og Colpropur (vaniljesmag) uden at have en
analyseattest for kontrol af indholdet af vitamin C.

X

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse, idet der kun er tale om
vitamin C (vandopløseligt) og mængden udgør 31% af RI.
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Virksomheden vil fremskaffe dette fra deres euroæiske leverandør.
Vejledt generelt om de nye regler for kosttilskud og DTU's grundlag.
Kontrolleret at kosttilskuddene Colpropur (neutral smag) og Colpropur (vanilje smag) er anmeldt, OK. Vejledt om
at få tilføjet collagen som ingrediens og sødestoffet steviolglycosider på varianten med vanilijesmag på
kosttilskudsanmeldelsen.
Kontrolleret obligatorisk mærkning på førnævnte kosttilskud og kilde til vitamin C, OK.
Emballage m.v.: Har set erklæring på, at den emballage, der anvendes til Colpropur er egnet til fødevarer, OK.
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