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Udleveret retssikkerhedsblanket.
Kosttilskud

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

Hasselvej 1

uden anmærkninger: opbevaring af råvarer klar til afvejning i

4780 Stege

produktionslokalerne, herunder lukning/afdækning, sikring

10216109

mod krydssmitte af kosttilskud fra omgivelser, allergener og
fremmedlegemer.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Følgende er kontrolleret uden
1

anmærkning: Skadedyrssikring af følgende lokaler: port og
yderdøre på lager, samt indretning i produktionsområdet.

1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for
varemodtagelse, råvarer, fremmedlegemer, allergener,

1

krydssmitte og adskillelse mellem lægemidler, naturlægemidler

2

og kosttilskud.
Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret at virksomheden har

2

procedurer for instruktion/uddannelse af medarbejdere i
fødevarehygiejne. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: færdigpakkede fødevarer er mærket med

1

følgende obligatoriske oplysninger og er læsbare:
producentoplysning, varebetegnelse, ingrediensliste efter
faldende vægt (tilsætningsstofkategori og tilsætningsstofnavn,
latinske navn, plante-form), nettovægt, holdbarhedsangivelse,
særlige opbevarings- og anvendelsesforskrifter for en række
kosttilskud i serien "smuuk". Følgende er konstateret:
Virksomheden angiver tilsætningsstofkategorien: farvestof som
farve. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt
generelt om regler for krav.
Kontrolleret overholdelse af tolerancegrænser for tilsatte
vitaminer og mineraler i kosttilskud - beregnet for
kosttilskuddet: Hair Booster, samt kontrolleret virksomhedens

X

arbejdsgange for beregning af tolerancer er inden for de
angivne grænser. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret følgende kosttilskud for mærkning af allergene
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ingredienser i serien: "smuuk skin": Sun prepare, pure skin. Det indskærpes, at fødevarer, der indeholder
allergene ingredienser, skal allergene ingredienser fremhæves visuelt i ingredienslisten. Det er ikke tilladt at
samle allergene ingredienser fx under ingredienslisten. Følgende er konstateret: I virksomhedens ingrediensliste
for produkterne: Sun Prepare og Pure skin fremgår ingen allergene ingredienser. Under ingredienslisten er
mærket: Indeholder fisk, skaldyr og soja skrevet med fed skrift. Virksomheden kunne ikke redegøre i hvilket
ingredienser allergenerne stammer fra. Foto foretasget som dokumentation. Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Vi tager det til efterretning. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen
kan påklages, se klagevejledning udleveret.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: virksomheden har anmeldt 5
kosttilskud i serien smuuk, herunder kontrolleret at virksomheden har analyse inden første markedsføring, inkl.
for produktet: Vitacare C-butin og vitacare mama barn indeholdende vitamin D. Kontrolleret obligatorisk
mærkning med pligttekster; varenavnet: Kosttilskud, anbefalet daglig dosis, advarselsmærkninger og navnet på
kategorien af næringsstoffer på følgende produkter: Vitacare C-butin og vitacare mama barn samt følgende i
smuuk-serien: youth optimizer, sun prepare, og hydro balance. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret obligatorisk mærkning med kategorien af næringsstoffer på følgende produkter i smuuk-serien:
Pure skin og Hair booster. Det indskærpes, at kosttilskud skal være forsynet med navnet på de kategorier af
næringsstoffer eller stoffer, der kendetegner produktet. Følgende er konstateret: Vitaminet: Thiamin er angivet
som Vitamin B1, Vitaminet: riboflavin er angivet som vitamin B2, Vitaminet Niacin er angivet som vitamin B3, og
Vitaminet: panthotensyre er angivet som Vitamin B5 på produktet Hair Booster og Pure skin. Foto foretaget af
mærkningen. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Hører hvad du siger og troede at når kilden var
angivet i ingredienslisten var det ok.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning udleveret.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Overensstemmelseserklæring på
fødevarekontaktmateriale fra leverandøren - plastbøtte til ny kosttilskudsserie.
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