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Vital Body & Soul AB
Fritslavägen 107
515 92 KINNARUMMA

Inspektionsdatum

2017-10-17

Anläggning

Vital Body & Soul/All Natural

Plats

Fritslavägen 107

Fastighetsbeteckning

Kinnarumma 3:15

Närvarande

, Miljöförvaltningen
, Verksamheten
Inspektion

Ärende

Syftet med inspektionen är att Miljöförvaltningen ska kontrollera efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen. Vid besöket kontrollerades lokaler, lagring, hantering,
HACCP (faroanalys), mikrobiologiska kriterier, märkning/presentation och spårbarhet.
Omdöme
Vid kontrollen bedömdes att lokalerna var i relativt bra skick, det var rent och med
god ordning.
Body Vital and Soul är ansvarig för två hemsidor, vitalbodysoul.se och örtapoteket.se.
Där sker försäljning av kosttillskott. Verksamheten importerar även kosttillskott från
USA.
Stickprovskontroller för några olika produkter av kosttillskott granskades med anledning av om det ges korrekt märkning på förpackning samt vilken information som
finns att få och som uttrycks på hemsidorna; om exempelvis olika hälsopåståenden
har gjorts och om all obligatorisk information finns med.
Vid kontrolltillfället konstaterades att delar av rutiner och dokumentation saknades
och bör utvecklas.
Ett flertal otillåtna hälsopåståenden har gjorts på hemsidorna samt på produkt som
granskades.
Verksamheten har en god spårbarhet på leverantörsinformation för kosttillskotten
och det kunde visas upp vid kontrollen.
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Hälsorisker med anledning av om spår av tungmetaller finns och de olika gränsvärdena för detta granskades under kontrollen.
Verksamhetsutövaren uppgav att analyssvar finns att få tillgång till av leverantörer
med denna information. Verksamhetsutövaren kunde dock inte visa upp analyssvar
under inspektionen men inkom senare via e-post. Exempelvis för växtbaserade kosttillskott.
Följande brister noterades:
Rutiner, dokumentation

Märkning på produkter:
Optimal Greens:
- Rekommendation om daglig dos saknas.
- Ospecifikt samt produktspecifikt hälsopåstående: ” Näring som din kropp behöver.”
- Ingrediensförteckningen ska ha en passandeöverskrift eller inledning som består
av eller innehåller ordet ”ingredienser”
Para-Rizol av Zeta :
- Det framkommer inte på produkten att de angivna örterna är oljor, endast olivolja
är utskriven.
- Ingrediensförteckningen ska ha en passandeöverskrift eller inledning som består
av eller innehåller ordet ”ingredienser”
Genacol:
- Märkning: Varning om att överskrida den rekommenderade dagliga dosen saknas.
Sys Propoli:
- Det är angivet ekologisk i beteckningen, det saknas kodnummer på det kontrollorgan som har kontrollerat det sista steget i produktionen och märkningen.
- Mängdangivelse saknas för ämnet med näringsmässig eller fysiologisk verkan

Hemsida information om produkterna:
Örtapoteket.se
Kosttillskott Genacol:
- Hälsopåstående om minskad sjukdomsrisk: ” Många olika åldersrelaterade sjukdomar
beror på kroppens brist på detta viktiga protein, vilket i sin tur också leder till rubbningar
i det existerande collagenet.”

-

Mängdangivelse saknas på vitaminer eller mineraler eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan.

Vitalbodysoul.se:
Kosttillskott Optimal Greens:
- Optimal Greens: Produktspecifikt samt ospecifikt hälsopåstående: Öka din energi
och ge dig optimal hälsa.
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Mängdangivelse saknas på vitaminer eller mineraler eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan.

Vi kommer att kontrollera ovanstående brister genom att ni skickar in åtgärdsförslag
till Miljöförvaltningen senast den 20 november 2017
Övrigt
Det är inte tillåtet att ange ”förebygga”, ”bota” eller ”lindra”. Dessa påståenden är
medicinska.
Hälsopåståenden som anger en minskad sjukdomsrisk måste vara godkända.
Hänvisning till en allmän icke specificerad gynnsam effekt för näringsämnet eller
livsmedlet för allmän hälsa eller hälsorelaterat välbefinnande får endast göras om det
åtföljs av ett godkänt hälsopåstående. Bägge hälsopåståendena ska kunna synas efter
varandra.
Även hälsopåståenden om hela produkten som sådan och inte de anskilda aktiva ingredienserna är otillåtet.
Se vägledning om närings och hälsopåståenden på livsmedelsverkets hemsida.
Läs på livsmedelsverket.se om vilka hälsopåståenden som är godkända i förordning
432/2012.
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
Vid bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen som kräver uppföljande inspektion eller extra handläggning, tas en avgift för extra offentlig kontroll ut. Avgiften är
för närvarande 1 244 kronor per handläggningstimme.
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.

