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Hjemmesiden: www.foreverliving.dk indgår som en del af
DK filial

kontrollen.

Jernbanegade 75-77

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret mundtlige

5500 Middelfart

procedurer for ansvarsaftale mellem virksomheden og

21397687

forhandlere, i forhold til indførsel af kosttilskud fra et andet
EU-land - Virksomheden har redegjort for modtagelse af ordre
fra forhandlere, afsendelse af varen fra lager i andet EU-land til
1

forhandlere, ansvar for mærkningsgrundlaget samt fakturering
af forhandlere ved indkøb. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden

1

anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse er dækkende for

1

virksomhedens aktiviteter. Risikoanalysen tager udgangspunkt i
de mikrobiologiske, kemiske og fysiske sundhedsfarer i forhold

1

til de aktiviteter som virksomheden har.

1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Kosttilskuddet "Forever Supergreens" er
mærket med følgende obligatoriske oplysninger:
Producentoplysning, varenavn, ingrediensliste herunder
plantens form samt plantens taksonomiske navn, fremhævelse
af allergener, mængdeangivelse, nettovægt,
holdbarhedsangivelse, anvendelsesforskrifter samt
næringsdeklaration.
Kontrolleret obligatorisk mærkningsoplysninger ved fjernsalg
på hjemmeside, herunder: Varebetegnelsen: Kosttilskud,
varenavn, ingrediensliste, fremhævelse af allergener,
nettovægt, anvendelsesforskrifter, næringsdeklaration samt de
obligatoriske pligttekster for kosttilskud, (anbefalet daglig dosis,
daglig dosis bør ikke overskrides, opbevares utilgængeligt for
børn samt at kosttilskud ikke bør træde i stedet for varieret

X

kost). Kontrolleret på følgende Kosttilskud: Forever
Supergreens. Ingen anmærkninger. Vejledt generelt om regler
for brug af varenavne, og om oplysninger om hvem der ejer
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hjemmesiden i Danmark.
Vejledt generet om regler for oplysninger om målgruppe af kosttilskud indeholdende næringsstofferne:
vitaminer og mineraler.
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
(honning og gele royal) fra andre EU-lande. Vejledt konkret om hvordan anmeldelse af aktiviteten: importør af
kosttilskud og fødevarekontaktmaterialer foretages på hjemmesiden.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kosttilskuddet "Forever
Supergreens" er anmeldt.
Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Obligatorisk mærkningskrav på følgende kosttilskud: Forever
Supergreens. ("Anbefalet daglig dosis", "Daglig dosis bør ikke overskrides", "Opbevares utilgængeligt for børn",
"At Kosttilskud ikke bør træde i stedet for varieret kost" samt Varebetegnelsen "Kosttilskud").
Kontrolleret at mængden af næringsstoffer angivet i forhold til mærkningen på følgende kosttilskud: Forever
Supergreens, er fastsat på grundlag af gennemsnitsværdier af produktanalyser.
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