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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret virksomhedens
procedure for godkendelse af leverandører og råvarer.
Delta Park 45, 3

Gennemgået godkendelsesprocessen for citronmelisse

2665 Vallensbæk Strand

ekstrakt. Ingen anmærkninger.

16173592

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret proces flow og
risikoanalyse for ekstrakter importeret fra 3. lande, herunder
1

kemiske- og mikrobiologisk risikovurdering af råvarer. Ingen
anmærkninger.
Vejledt konkret om risikovurdering af emballage ved import af

1

fødevarer fra 3. lande.

1

Forholdet er ved dette tilsyn vurderet som bagatelagtig
overtrædelse.

2
1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Kontrolleret offentliggørelse
af kontrolrapporter på egen hjemmeside
www.futura-helsekost.dk.
Følgende er konstateret: Virksomheden har på hjemmesiden
kun link til kontrolrapport for fremstillingsvirksomheden.
Forholdet er ved dette tilsyn vurderet som bagatelagtig
overtrædelse. Vejledt konkret om offentliggørelse af
kontrolrapport på hjemmesiden.
Mærkning og information: Fulgt op på forbrugerhenvendelse
vedrørende størrelse af fiskeoliekapsler i kosttilskud Futura.
Anmeldelsen har ikke givet anledning til anmærkninger.
Fulgt op på henvendelse vedrørende vildledende
markedsføring af Futura Omega-3 Koncentreret.
Det indskærpes, at fødevareinformation ikke må være af en
sådan art, at den vildleder ved at give indtryk af, at den
pågældende fødevare har særlige egenskaber, når alle lignende

X

fødevarer har samme egenskaber, navnlig ved specifikt at
fremhæve forekomsten eller fraværet af visse ingredienser
og/eller næringsstoffer.
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Følgende er konstateret: Kosttilskud "Futura Omega-3 Koncentreret" bliver markedsført som "koncentreret". Jf.
reglerne, skal alle kosttilskud være fremstillet af koncentrerede kilder til næringsstoffer eller andre stoffer med
en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, alene eller kombinerede.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi synes ikke at den henviser til en særlig egenskab af en
ingrediens, ved at omtale at produktet er koncentreret fiskeolie da det er produktkategorien.

Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Procedurer for håndtering af certifikatpapir,
herunder opbevaring i aflåst skab, fysisk register med kopi af anvendte certifikater og annullerede certifikater.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens skriftlige egenkontrolprogram for særligt papir.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Procedure til sikring af, at varer ikke forlader landet før certifikat er fuldt underskrevet.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens skriftlige egenkontrolprogram for brug af
erstatningscertifikater.
Kontrolleret at der fremgår ID mærkning på Möllers Omega-3 fiskeoliekapsler eksporteret til 3. land samt råvarer
kommer fra autoriserede fødevarevirksomheder. Ingen anmærkninger.
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