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Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades märkning och spårbarhet.
Miljöförvaltningen deltar i ett nationellt projekt där kosttillskott som innehåller Dvitamin provtas. Provtagning omfattar olika produkter från olika
livsmedelsanläggningar. Projektet samordnas av Livsmedelsverket.
Projektet innefattar både märkningskontroll och laboratorieanalyser där ingående
halter av vitamin D har testats. Analysresultaten har sedan jämförts med de halter
som deklarerats på förpackningarna. Eventuella hälsopåståenden har också
kontrollerats gentemot lagstiftningen. En för låg vitaminhalt jämfört med deklarerade
halter kan medföra att människor som äter vitamintillskott inte får i sig det de
förväntar sig eller behöver. Om vitaminhalten är för hög kan detta också medföra
hälsorisker för konsumenten med olika biverkningar som följd.
Resultat av provtagning
Provtagningsmetod finns beskriven i bifogad analysrapport. Observera att resultatet
enbart rör sig om ett insänt prov. Mätosäkerheten är 8 % och är medräknad i
bedömningen. För produkter med hälsopåståenden har följande bedömning gjorts;
Ett prov med ett godkänt analysvärde får variera mellan en analyserad halt på 8 %
lägre än den deklarerade halten dvs motsvarande mätosäkerheten och upp till 50 %
över den deklarerade halten. För produkter utan hälsopåståenden är motsvarande
värden 20 % lägre än deklarerade halter och 50 % högre än de deklarerade halterna.
Bedömning baseras på EU-kommissionens vägledning – Vägledning för behöriga
myndigheter vid kontroll av överensstämmelse med EU:s lagstiftning om (EU) nr 1169/2011 om
livsmedelsinformation, (EG) nr 1924/2006 om närings- och hälsopåståenden samt direktiv
2002/46/EG om kosttillskott med avseende på fastställande av tillåtna avvikelser för
näringsvärden som deklareras på etiketten.
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Följande produkter har provtagits från er verksamhet:
Resultat för Cytoplan vitamin D3 50 µg,
Batchnummer: 152422 Bäst före: 30-10-2017
Produkten har hälsopåstående.
Deklarerad halt är 50 µg (1000% RDI) Rekommenderad dagsdos är 1 tablett per dag.
Resultat i analysen är 2,87 µg D-vitamin per kapsel.
Resultatet är med avvikelse.

Följande brist noterades:
Spårbarhet: Vid inspektionen kunde verksamheten inte ta fram uppgifter om vilka
den aktuella produkten eventuellt sålts/distribuerats vidare till. Inte heller uppgifter
om antal som tagits in eller sålts kunde redovisas. Verksamhetsutövaren uppgav att de
skulle inkomma med uppgifterna snarast möjligt. Den 9 december 2016 inkom Vital
Body & Soul med spårbarhetsuppgifter om antal burkar som tagits in.
Ett beslut om förbud att släppa ut produkten på marknaden kommer att skickas
separat.
Information
Inspektion

Vid en inspektion inom den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden/kontrollpunkter. Det innebär ett stickprov på hur väl er verksamhet lever
upp till livsmedelslagstiftningens krav. Oanmälda inspektioner ska utföras med
regelbundna intervall.
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.

