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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
Kosttilskud

uden anmærkninger:

Tinglykke 4

Kontrolleret virksomhedens tilbagetrækningsprocedurer, som

6500 Vojens

dækker alle virksomhedens produkter. Virksomheden oplyser,

67303016

at der ikke har været tilbagetrækninger i det seneste år.

6241

Set tilbagekaldelsestest, som virksomheden udfører på årlig
basis.
1

Tjekket et desinfektionsmiddel i original emballagen i særskilt
kælderområde. Produktbeskrivelsen, anvendelsesområde,
brugsanvisning, og godkendelsesnummer var angivet på

1

etiketten.

1

Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse, herunder

1

udpegning af styrkekontrol som CCP.

1

Set skriftlige procedurer for frigivelse af bulkvarer samt

1

bulkvare specifikation af Bio-Gravid, hvoraf der fremgår
kvantitative og kvalitative krav.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger:
Kontrolleret stikprøvevis at de obligatoriske
mærkningsoplysninger inkl. de EU-fastsatte pligttekster for
kosttilskud er tilgængelige ved fjernsalg på virksomhedens
hjemmeside for følgende produkter: Bio-Gravid, Bio
Selen+Zink, Q10 Green-Bio-Quinone, Multivitamin Pharma
Nord.
Sporbarhed for en vegetabilsk vare (rød gær ris) og en animalsk
fødevare (bovin gelatine) tilbage til producent kontrolleret.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter jf. den

X

aktuelle autorisation samt registrering som importør og til
import, samhandel, og eksport.
Ved kontrol af animalske fødevarer (råvarer) på lageret set at
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ID-mærker var anbragt per emballeret enhed.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Markedsføring af et produkt (Bio Melatonin), som anses i Danmark som et lægemiddel, til et samhandelsland
kontrolleret. Virksomheden har fremvist dokumentation for at produkt anses som kosttilskud i det pågældende
land (Nederlandene). Virksomheden oplyser at de er bekendt med at Nederlandene har nedsat grænseværdien
for melatoninprodukter som kosttilskud og har derfor besluttet at udfase produktet.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Kontrolleret anmeldelser af følgende kosttilskud: Bio-Selen + Zink, Q10 Green Bio-Quinone, Multivitamin
Pharma Nord, som sammenlignes med angivelserne på virksomhedens hjemmeside.
Følgende er konstateret: Virksomheden har 2 anmeldte kosttilskud med navn Multivitamin Pharma Nord og har
ikke startet markedsføring af det fornyligt anmeldte produkt på hjemmeside. Kontrolleret at anmeldelse
stemmer overens med printet version af æskelayout. Gennemgået de 4 produkters opmærkning i salgsklare
pakninger, herunder forskellige sprogversioner (dansk, tysk , nederlandsk). Konstateret at dosering og
ingredienser stemte overens med anmeldelserne.
Kontrolleret at mængden af næringsstofferne er inden for de tilladte grænser.
Kontrolleret mærkning med pligttekster. Ok.
Kontrolleret analyseresultater som dokumentation for mærkning af næringsdeklaration for Bio-Selen + Zink samt
Q10 Green Bio-Quinone.
Følgende er konstateret: Virksomheden analyserer nogle af næringsstofferne i internt laboratorie, andre
foretages fra et eksternt laboratorie. Analyseresultater fra eksternt laboratorie er ikke baseret på en
gennemsnitsværdi, idet der kun udføres én analyse. Virksomheden oplyser, at der er foretaget årlige analyser på
ældre version af Bio-Selen+Zink og at det fornyligt anmeldte Bio-Selen + Zink har kun ændret coatning.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om at deklarationsanalyser skal være gennemsnitsværdier.
Kontrolleret mærkning og sammensætning af produktet "Q10 Green Bio-Quinone 100".
Følgende er konstateret: Virksomheden anvender "Bio-" som suffix i et produktnavn på et kosttilskudsprodukt,
som indeholder landbrugsingredienser. I følge økologiforordningen må betegnelser, som jf. forordningen
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sidestilles med begrebet "øko" kun anvendes på fødevarer af landbrugsoprindelse, som er produceret efter
økologi-reglerne. De anvendte vegetabilske planteingredienser (rødbedepulver, grøn te pulver, kakao) er ikke
produceret som økologiske. Virksomheden har ingen økologi godkendelse og har dermed heller ikke grundlag til
markedsføring af fødevarer som økologiske.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Produktets betegnelse er ikke ment som henvisning til økologisk
produktion, men til optagelighed.
Virksomheden har efterfølgende indsendt ny anmeldelse med tilrettet produktnavn uden henvisning til økologi.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
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