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Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
arbejdsgange for ansvarsfordeling mellem virksomheden og
Frederik Plums Vej 2

producenten samt kontrolleret dokumentationen - oplysninger

5610 Assens

er medtaget. Ingen anmærkninger. Vejledt generelt om

36077980

opdatering af risikoanalyse, så den forholder sig til de kemiske-,
mikrobiologiske- og fysiske sundhedsfarer som er forbundet
med virksomhedens aktiviteter.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
1

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: 3 færdigpakkede kosttilskud er mærket med
følgende obligatoriske oplysninger og er læsbare:

1

producentoplysning, varebetegnelse, ingrediensliste herunder
latinsk navn for urter, anvendelsesforskrifter samt

1

tilsætningsstoffer incl. funktion.
Kontrolleret: Angivelse af urtens form svarende til XX mg frisk
urt på emballagen. Følgende er konstateret: På kosttilskudet
Hair & Nail, angives "Brændenælde pulver og ekstrakt svarende
til XX mg" uden at det fremgår hvad det betyder. Det samme er
gældende på kosttilskudet Skin Glow, hvor brændenældeblade
og birkebladeekstrakt ligeledes ikke er angivet med hvad det
betyder. På kosttilskudet Skin Perfection, angives
"Brændenældeblade" uden at det fremgår i hvilken form urten
er tilsat fx tørret. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Særlige mærkningsordninger: Fulgt op på indskærpelse fra
forrige kontrolbesøg om ikke korrekt anmeldelse af 3
kosttilskud. Forholdet er bragt i orden. Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Genanmeldelse af 3 kosttilskud.
Kontrolleret angivelse af næringsstoffer i forhold til den
anbefalede daglige dosis på følgende 3 kosttilskud: Skin Glow,
Skin Perfection og Hair & Nail, kontrolleret obligatorisk

X

mærkning herunder fastsættelse ift. målgruppe, indhold og
mængde af anpriste næringsstoffer og andre stoffer (vitaminer,
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3 timer 45 min.
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mineraler og urter) inkl. korrekt navn for vitaminer og mineraler samt referenceindtag i % pr. daglig dosis, samt
kontrolleret mærkning med pligtigte advarselsmærkning. Ingen anmærkning. Medtaget 3 kosttilskud til
yderligere kontrol.
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