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Kontrolrapporten er ændret den 13-10-2019.
Mærkning og information: Fulgt op på påbud fra forrige
Shetlandsgade 3, 3

kontrolbesøg den 3-12-2018. Forholdet er bragt i orden.

2300 København S

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden

33503946

har ændret mærkning af VW+produkter, således at der ikke
længere anprises med "AminoAcids".
Kontrolleret mærkning af L-leusine, L-isoleucine og L-valine på
forsiden af produktet samt at stofferne er næringsdeklareret i
nærheden af næringsdeklarationen. Vejledt konkret om, at
stofferne skal næringsdeklareret pr. 100 ml. og frivilligt kan
næringsdeklareres pr. portion.

1

Fulgt op på påbud fra forrige kontrolbesøg fra den 21-03-2019.
Forholdet er bragt i orden. Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: At virksomheden har fjernet uspecifikke
ernæringsanprisninger på deres Nocco produkter, både på
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forsiden og i forbindelse med varebetegnelsen.
Virksomheden er den 21-03-2019 orienteret om, at
anmærkninger til virksomheder med dårlig regelefterlevelse
medfører to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.
Dette indebærer, at Fødevarestyrelsen vil gennemføre endnu et
ekstra kontrolbesøg i virksomheden, selvom der på dette
kontrolbesøg ikke er meddelt anmærkninger.
Det sker med henblik på at medvirke til en varig forbedring af
virksomhedens regelefterlevelse.
Tilsætningsstoffer m.v.: Fulgt op på indskærpelse fra seneste
kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Virksomheden
oplyser, at de ikke længere anvender konseveringsmidler i
deres Vitamin Well drikke. Kontrolleret ingrediensliste på
produkterne Vitamin Well Refresh og Vitamin Well Upgrade.
Ingen anmærkninger
Fulgt op på ananlyseresultat Prøve ID 19018662. Kontrolleret
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virksomhedens procedurer for kontrol af tilsætning af koffein
og kontrol heraf. Virksomheden oplyser, at de har skiftet
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producent til fremstilling af produkterne. Virksomheden har fremvist regneark for koffeinmåling under
produktion.
Vejledt konkret om at fortage analyse til sikring af indhold eller anden form for dokumentation herfor.
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