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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
færdigemballeret kosttilskud på lager, OK.
Lægårdsvej 28

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse på lageret, i det

8520 Lystrup

område hvor kosttilskuddet er placeret, OK. Størstedelen af

15233982

produkter, der opbevares på lager er ikke fødevarer.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse af lager,
hvor kosttilskuddet er placeret, OK.
1

Virksomhedens egenkontrol: Der er ingen ændringer i

1

egenkontrolprogram, da det fortsat er det samme kosttilskud

1

og samme leverandør. Virksomheden har oplyst om procedurer

1

for sporbarhed, OK.

1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret offentliggørelse
af kontrolrapporter på egen hjemmeside, OK.

1

Mærkning og information: Kontrolleret obligatorisk mærkning

1

af kosttilskuddet mM Kollagen, OK. Vejledt om at angive

1

fiskearten, når der er tale om en art, hvorfra det marine
kollagen stammer, fremfor "fra fisk".

1

Godkendelser m.v.: Kontrolleret korrekt CVR-nr., og er
registreret som importør af fødevarer, OK. Der er ingen
ændringer af aktiviteter.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret obligatorisk
mærkning af kosttilskuddet mM Kollagen, og at kosttilskuddet
er anmeldt, OK. Der er ingen ændring af recept.
Vejledt om de nye regler for kosttilskud og om de vejledende
værdier for indhold af vitaminer og mineraler samt DTU's
grundlag.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret at det er de korrekte kilder,
der er anvendt til vitamin C, selen og zink, OK.
Kontrolleret at tilsætningsstoffet magnesiumsalte af fedtsyrer
er tilladt at anvende i kosttilskud, OK.
Kontrolleret kilden til kobber på kosttilskuddet mM Kollagen.
Følgende er konstateret: den anvendte kilde til kobber er

X

kobberglukonat og denne fremgår ikke af
berigelsesforordningen, hvor cuprigluconat fremgår.
Forholdet vurderes som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt
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generelt om kilder til vitaminer og mineraler.
Vejledt om referenceindtag (RI) fremfor benævnelsen "dagligt referenceindtag" jf. mærkningsforordningen bilag
XIII, del A, pkt. 1.
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