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Kontrollen er foregået via online-møde. Retssikkerhedsblanket
Kosttilskud

fremsendt.

Vester Farimagsgade 2, 1.

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

1606 København V

uden anmærkninger: Gennemgået virksomhedens mundtlige

34086451

prodecure for tilbagetrækning.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse for allergener,
1

tilsætningsstoffer samt leverandørudvælgelse. Vejledt konkret
om uddybelse af risikoanalysen for fastsættelsen af
næringsindholdet i kosttilskud. Ligeledes vejledt konkret om

1

risikovurdering som et kritisk kontrolpunkt, i forhold til

1

tilsætning af næringsstoffer ud over de vejledende værdier.
Virksomheden vil revidere risikoanalysen, forholdet er under

1

kontrolbesøget vurderet som en bagatelagtig forhold.

1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

2

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmesider. www.novovita.dk, www.ecovik.com,

1

www.nutripharma.dk, www.vitabrus.dk
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: sporbarhed på fødevarer i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Følgende fødevarer er kontrolleret: Kontrollerede sporbarhed
et led tilbage for Raw Halo Dark & Salted Caramel.
Vejledt konkret om fuld sporbarhed for videresendelse af
fødevarer, herunder præcisering af de enkelte produkter.
Forholdet er under kontrolbesøget vurderet som et
bagatelagtigt forhold.
Vejledt om at obligatorisk mærkning skal fremgå ved
internetsalg.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med

X

kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er
korrekt registreret til indførsel af fødevarer.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret dokumentation for
15-12-2020
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økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer (Raw Halo Dark & Salted Caramel), herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
[Udtaget kopi af dokumentation for Raw Halo Dark & Salted Caramel til krydskontrol].
Kontrolleret at regler og fastlagte procedurer for import fra 3. lande følges, herunder at korrekt udfyldte
kontrolattester følger med importerede økologiske fødevarer (kontrolleret for Organic mustard seed extract).
Ingen anmærkninger.
Vejledt konkret om udfyldelse af rubrik 21 på fysisk papir ved modtagelsen.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning og markedsføring (EU-logoet/ kodenummer/ingrediensliste)
på følgende økologiske fødevarer: Raw Halo Dark & Salted Caramel. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret: analyser af nærringsstoffer til brug for fastsættelse deklarationen af produkteterne Mag+,
NutriPharma C vitamin.
Det indskærpes, at mængden af næringsstoffer angivet i forhold til mærkningen skal være gennemsnitsværdier
fastsat på grundlag af analyse af produktet.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke analyse/sikret sig, at der er foretaget analyser af relevante
næringsstoffer til brug for mærkningen inden markedsføringen for følgende produkter: Mag+. Virksomheden har
fået tilsendt recept og indholdet af næringsstoffer, men ikke analyse.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det får vi skaffet.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Set en enkelt analyse for fastsættelse af næringsindholdet af Vitabrus C-vitamin og NutriPharma Vitamin C .
Vejledt konkret om at fastsættelsen af næringsværdier skal være på baggrund af gennemsnitsværdier fastsat på
grundlag af analyser. Forholdet er under dette kontrolbesøg vurderet som et bagatelagtigt forhold.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Kosttilskud "Mag+", "NutriPharma C vitamin" og "Vitabrus
C-vitamin" er anmeldt.
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Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Obligatorisk mærkning af Kosttilskud "Mag+", "NutriPharma C
vitamin" og "Vitabrus C-vitamin" herunder pligtteskter.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret fødevarer indeholdende tilsætningsstoffer. Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Nutri Pharma C vitamin og Novo Vita Mag+. Vejledt konkret om at indhente data fra producent
for tilsætningsstoffer hvor der er grænseværdier for tilsætning, virksomheden er i proces med at indhente data
for tilsætningsstoffer i Vitabrus C vitamin. Produktet er nyt og lønproduceret i EU, forholdet er under
kontrolbesøget vurderet som en bagatellagtigt forhold.
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