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Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
1

risikoanalyse.

1

Det indskærpes, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig

2

risikoanalyse, der er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke udarbejdet en
risikoanalyse for de markedsførte kosttilskud.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Virksomheden
havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Vejledt konkret om, at kosttilskud skal sikkerhedsvurderes.
Virksomheden oplyser, at den har sikret sig at ingredienserne
ikke er Novel Food.
Vejledt konkret om skriftlig procedure for indhentning af årlig
økologierklæring fra leverandør i UK.
Mærkning og information: Vejledt om holdbarhedsdato angives
som bedst før.
Følgende er konstateret: Hjemmesiden mangler obligatoriske
mærkningsoplysninger.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

X

som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om at hjemmeside skal angive samme
oplysninger som etiketten af produktet.
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Godkendelser m.v.: Vejledt generelt om import fra 3.lande
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer (PS-7 og Lion's Mane), herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer stikprøvekontrol af løbende regnskab med udgangspunkt i fysisk
vareoptælling af udvalgte færdigvarer (Lion' Mane og PS-7) og kontrol af, at de fastlagte procedurer følges. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation vedrørende økologiske produkter.
Det indskærpes, at reglerne om dokumentation for økologiske fødevarer, herunder de i økologirapporten
fastlagte vilkår, skal overholdes.
Følgende er konstateret: Økologierklæring fra leverandør i UK udløb 30. juni 2019
Virksomheden havde følgende bemærkninger: virksomheden havde ingen bemærkninger.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (EU-logoet/ kodenummer/ geografisk
oprindelse/ ingrediensliste herunder tilsætningsstof anvendt til kapsler) på følgende økologiske fødevarer: Lion'
Mane, PS-7. Ingen anmærkninger. Vejledt om at angive det fulde navn for "hypromellose".
Følgende er konstateret: der er under EU-logoet angivet "Non EU /Agriculture".
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om at al obligatorisk mærkning skal være på dansk.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: 14 kosttilskud er anmeldt og svarer til de 14 kosttilskud, der er i
virksomheden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Obligatorisk mærkning af kosttilskud (Lion' Mane, Cordyceps, PS-7
og Reishi). Vejledt konkret om at angive mængden af planteingredienser pr. anbefalet daglig dosis for PS-7.
Vejledt konkret om obligatorisk mærkning samt pligttekst for kosttilskud anbefales at fjernes fra etiketten.
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Vejledt om at melde ændringer ind til anmeldte kosttilskud, således at latinske og danske navne fremgår under
punktet "ingredienser".
Følgende er konstateret: Inonotus obliquus mangler på ingredienslisten på produktet PS-7, men er angivet på
hjemmesiden.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om at ingredienser skal stemme overens med det anmeldte kosttilskud. Virksomheden oplyser,
at dette vil blive tilføjet inden afsendelse.
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