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Inspektionsdatum
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Anläggning

CeaLab AB

Plats

Skaraborgsvägen 21

Fastighetsbeteckning

Grävlingen 5

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Verksamheten
Revision

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades märkning/presentation och
spårbarhet, lokaler, förpackningsmaterial och lagring.
Omdöme
Vid revisionen granskades faroanalys och märkning samt lagring. Kosttillskottet som
granskades heter Vitacea. Verksamheten kommer förmodligen att tillhandahålla fler
kosttillskott inom en två-årsperiod. Ny lagerlokal blir då aktuellt.
Kontinuerliga kvalitetskontroller görs hos legotillverkaren. Produktionen sker enligt
GMP (good manufacturing practice) en internationell kvalitetsstandard för
framställning, kontroll, emballering och lagring av bland annat hälsokost.
Hälsopåståenden på förpackning granskades och var utan anmärkning.
Följande brister noterades:
Dokumentation/ Märkning

-

-

Märkning: På förpackning av Vitacea står det felaktigt RDI-värde. (100 samt 200
%, 1-2 kapslar om dagen.) Det står dubbel mängd av RDI på D-vitamin än vad
som rekommenderas.
Innehållsförteckning på produkt: Sojalecitin och fiskolja är allergener och saknar
tydlig markering. Exempel på framhävning på är annat typsnitt, stil eller
bakgrundsfärg.

Vid revisionen uppmärksammades brister i märkningen och förslag på åtgärder
skickas till Miljöförvaltningen senast den 1 april, 2016.
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Om handlingarna inte inkommer i tid kommer er verksamhet att debiteras för extra
offentlig kontroll för påminnelse/handläggning i ärendet.
Övrigt

Vitacea innehåller dubbel mängd D-vitamin än det rekommenderade dagsbehovet.
Dock övertiger inte värdet av D-vitamin UL-värdet som anses vara större risker med
att överstiga.
Analysprotokoll bör ingå i er faroanalys och ska kunna visas upp vid nästa ordinarie
kontrollbesök.
Revision

Revision är en kontrollmetod som innebär en granskning på hur väl er verksamhet
lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Hela eller delar av ert system för
egenkontroll och faroanalys/riskbedömning granskas och sätts i relation till hur ni
bedriver verksamheten. Revision är en mer omfattande kontrollmetod än inspektion
och därför ska ni som verksamhetsutövare alltid informeras om dag och tid för
besöket.
Avgift

Inspektionerna på verksamheten blir underlag för den årliga kontrollavgiften.
Beroende på vad inspektionerna visar kan er erfarenhetsklassning ändras och då även
avgiften.
Kontrollrapporten är inget beslut, men brister som påpekats vid tidigare
kontrolltillfällen och som inte har åtgärdas vid nästa kontroll kan leda till ett
sanktionsbeslut.

