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Udleveret blanket om retssikkerhed.
Kosttilskud

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret at

Hasselvej 1

specifikationer for 2 råvarer anvendt til kosttilskud i

4780 Stege

smuuk-serien: astaxanthin og majsstivelse. Ingen

10216109

anmærkninger. Kontrolleret og gennemgået virksomhedens
procedurer i tilfælde at tilbagetrækninger af farlige fødevarer
(kosttilskud). Ingen anmærkninger. Kontrolleret virksomhedens
1

sikring af at støv fra lægemidler ikke overføres til kosttilskud i
blanderum og rum til drageering, herunder gennemgået mulige
risici inkl. hvordan virksomheden styrer og sikrer at der ikek
sker krydssmitte, herunder adskillelse mellem produkter der er

1

lægemidler og kosttilskud. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
følgende egne hjemmesider: http://jemopharm.dk/,

1

https://smuukskin.dk/ og http://vitacare.dk/.
Mærkning og information: Fulgt op på indskærpelse fra forrige

1

kontrolbesøg om forkerte angivelser af allergene ingredienser
på kosttilskuddene: Sun Prepare og Pure Skin. Forholdet er
bragt i orden. Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
fremhævelse af allergene ingredienser i ingredienslisten,
herunder kontrolleret recept i forhold til ingredienserne for
produktet: Pure Skin inkl. mærkning med tilsætningsstof
funktion før selve stoffet (titaniumdioxid, jern oxid).
Kontrolleret angivelse med dansk og latinske navn for tilsatte
planter inkl. planteform og mængde angivelser, hvor stoffet
fremhæves. Ingen anmærkninger. Kontrolleret sporbarhed for
følgende tilsætningsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose (fyldstof
anvendt til kosttilkud), jern oxid og titaniumdioxid
(farvestoffer). Ingen anmærkninger. Vejledt generelt om krav til
skriftstørrelse for alle lovmæssige mærkningskrav fx at kravet
også omfatter "bedst før" og "batch/Lot nr.".
Godkendelser m.v.: Vejledt om at revidere egenkontrol

X

procedurer for eksportaktiviteter, således disse opfylder nye
eksportkrav - virksomheden har genoptaget aktiviteten
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eksport.
Særlige mærkningsordninger: Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg om ukorrekte navneangivelser
for visse tilsatte deklarerede vitaminer i følgende produkter: Hair Booster og Pure Skin. Forholdet er bragt i
orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: kilder til vitaminer i produktet: Sun Prepare.
Kontrolleret overholdelse af maximale tilladte mængde pr. daglig dosis for følgende visse andre stoffer: L-lysin,
L-cyctein, taurin og lycopen i kosttilskud i smuuk-serien. Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: At økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende
for virksomhedens aktiviteter - virksomheden har fremsendt reviderede egenkontrolprocedurer.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret dokumentation for at tilsætningsstoffet: mikrokrystallinsk celluse
overholder renhedskriterierne.
Følgende er konstateret: Virksomheden har den 19. juni 2019 fået anmærkninger for overtrædelser af
fødevarelovgivningen på minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Anmærkninger hos sådanne
virksomheder med dårlig regelefterlevelse medfører to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.
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