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Kosttilskud

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

Hovedvagtsgade 6, 4

uden anmærkninger: virksomhedens procedurer i forbindelse

1103 København K

med tilbagetrækning og behandling af forbruger klager.

17071483

Kontrolleret virksomhedens dokumentation for overholdelse af
mikrobiologiske kriterier i produktet Fiber and Herb. Set
dokumentation for, at mikrobiologiske kriterier er overholdt.
1

Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse/egenkontrol for indførsel af fødevarer fra andre

1

samhandelslande. Virksomhedens risikoanalyse/egenkontrol er

1

dækkende for virksomhedens aktiviteter. Ingen anmærkninger.
Gennemgået risikoanalyse for opbevaring og transport,

1

allergenmærkning samt novel food ingredienser uden

1

anmærkninger.

1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside www.herbalife.dk kontrolleret. Ingen

1

anmærkninger.

1

Mærkning og information: Kontrolleret anvendelse af følgende
sundhedsanprisninger: DHA og EPA bidrager til en normal
hjertefunktion på produktet Herbalifeline. Følgende er
konstateret: Virksomheden har fremvist dokumentation for, at
anprisningen er godkendt. Ingen anmærkninger.
Vejledt om anvendelse af ernæringsanprisninger på
slankekostprodukter på hjemmesiden. Virksomheden oplyser,
at hjemmesiden er under revision.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret registrering som importør i
forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer.
Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret at kosttilskud
Herbalife Tang Kuei og Herbalifeline er anmeldt. Ingen

X

X

anmærkninger.
Kontrolleret obligatorisk mærkning af ovennævnte kosttilskud.
Ingen anmærkninger.
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Kontrolleret obligatorisk mærkning af måltidserstatning Formula 1 Shakeblanding. Vejledt om, at information til
forbrugeren om at andre fødevarer bør indgår i denne kost, kan gøres lidt mere tydeligt i mærkningen. I øvrigt
ingen anmærkninger.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret fødevare indeholdende tilsætningsstoffer. Følgende fødevare er kontrolleret
uden anmærkninger: Herbalifeline.
Produktet Instant Urtedrik er tilsat sødestoffet acesulfamkalium, som er tilladt i energireducerede drikke eller i
drikke uden tilsat sukker, gruppe 14.1.4 aromatiserede drikkevarer. Produktet er ifølge ingredienslisten tilsat
sukker (fruktose). Virksomheden fremsender dokumentation for, at produktet er energireduceret i forhold til
lignende drikkevarer.
Kemiske forureninger: Kontrolleret dokumentation for, at produkterne Herbalifeline og Fiberfond overholder
grænseværdier for pesticidrester, tunge metaller, aflatoxiner, dioxiner og PCB. Ingen anmærkninger.
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