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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol på baggrund af
4

anmeldelse. Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om

2

betaling for kontrol.

1

Mærkning og information: Sygdomsanprisninger
Kontrolleret markedsføring med sygdomsanprisninger.
Bødeforelæg kr. 5000 fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører 120
vegan omega 3 capsules, fra Vitality på hjemmesiden
www.jekas.dk med en gavnlig virkning på sygdom. Følgende
anprises
Omega 3 Vegansk Kapsler
--Et kosttilskud du kan indtage for at forhindre inflammation er
Omega 3
--DET ENESTE KOSTTILSKUD DU KAN INDTAGE FOR AT
FORHINDRE INFLAMMATION ER OMEGA3
--En tilstrækkelig forsyning af EPA i hele voksenlivet kan hjælpe
med at forebygge en række kroniske sygdomme.
Inflammation er en sygdomsanprisning.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får
markesføringen fra den danske markedsføringsafdeling i
Slovenien.
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Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Set faktura fra d. 21.9.2018 på indkøb af 120 Vegan Omega 3
capsule fra Vitality.
Ingen anmærkninger.
Dansk mærkning
Kontrolleret mærkningssprog på udvalgte fødevarer.
Det indskærpes, at den obligatoriske fødevareinformation skal være anført på dansk eller på andre sprog, der i
det konkrete tilfælde kun ved uvæsentlige forskelle i stavning adskiller sig fra dansk.
Følgende er konstateret: Der er ingen dansk mærkning på 120 Vegan Omega 3 capsules fra Vitality.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har fået oplyst at produktet overholdt EU reglerne
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Godkendelser m.v.: Registrering som fødevarevirksomhed.
Kontrolleret: virksomhedens fødevareaktiviteter.
Det indskærpes, at virksomheden skal være registreret hos Fødevarestyrelsen, før den må påbegynde
fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Virksomheden sælger kosttilskud som indføres fra samhandelslande.
Virksomheden er ikke registreret ved Fødevarestyrelsen.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Virksomheden lod sig registrere under kontrollen.
Registrering til samhandel
Kontrolleret registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Det indskærpes, at virksomheder, der indfører fødevarer fra andre lande, skal være registreret til aktiviteten.
Følgende er konstateret: Virksomheden indfører kosttilskud Vegan Omega 3 capsules fra Slovenien.
Virksomheden er ikke registreret til indførsel af fødevarer fra andre lande.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi får regningen fra slovenien, men produkterne kommer fra et
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dansk lager. Vi lader os registrere.
Virksomheden lod sig registrere under kontrollen.
Særlige mærkningsordninger: Anmeldelse af kosttilskud.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kosttilskud 120 vegan omega 3 capsules er anmeldt af den
slovienske virksomhed.
Andet: Virksomheden anmoder om agtindsigt.
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