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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret opbevaring af
Thomas Edisons Vej 3

færdigpakket te og kosttilskud på lager, OK.

8920 Randers NV

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

35836705

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolbesøget sker på baggrund af
1

en forbrugerhenvendelse.
Følgende er konstateret: på hjemmesiden www.natureteam.dk
markedsføres økologisk pebermynte og økologisk raspberry
Leaf (hindbærblade) med bl.a. følgende tekst "De er NON

1

GMO" og "uden tilsætning af for mange pesticder" og økologisk
slim tea "Glutenfri".

1

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

1

som en bagatelagtig overtrædelse.

1

Virksomheden oplyser, at hjemmesiden tilrettes således at
ovenstående tekster fjernes.
Vejledt generelt om reglerne for vildledende markedsføring og
at der generelt er krav om at økologiske fødevarer er fri for

1

GMO.
Kontrolleret obligatorisk mærkning som ingrediensliste,
varebetegnelse, holdbarhedsdato og forhandler på økologisk
slim tea, på kosttilskuddene GFT Chrom, SElem 200 mcg og
C-vitamin, OK.
Vejledt om på ovennævnte kosttilskud blot at angive
ingredienser i ingredienslisten.
Godkendelser m.v.: Der er fulgt op på indskærpelse ved sidste
kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden
forhandler ikke længere melaminkrus fra Kina.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er kontrolleret uden
anmærkning: Obligatorisk mærkning af kosttilskuddene GFT

X

Chrom (til voksne), Selen 200 mcg (til voksne) og C-vitamin
samt at kosttilskuddene er anmeldt til Fødevarestyrelsen.
Vejledt om at melde ændring ind til Selen 200 mcg således at
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"vegetabilsk cellulose", som kapslen består af, kommer med på anmeldelsesblanketten.
Vejledt konkret om sikkerhedsvurdering af kosttiskud, der indeholder droger og for kosttilskud vitaminer og
mineraler, der har samme værdi som UL-værdierne.
Emballage m.v.: Der er fulgt op på påbud ved forrige kontrolbesøg. Af fødevarekontaktmaterialer forhandles nu
kun "bee wrap".
Vejledt konkret om mærkning på dansk under EU's økologiloge (EU/EU ikke jordbrug) jf.
mærkningsforordningen.
Udleveret tillægsside.

19-11-2020

