
Ignorera denna sida och vid utskrift väljer ni 
att endast skriva ut sid 2-5 (de fyra sidor som 
används). Placera ert innehåll på de sidorna 
med hjälp av mallsidorna, bara dra en mallsida 
till den sida i dokumentet som den ska applice-
ras på.



Certified for self-care är den enda unikt anpassade 
certifieringen för producenter och leverantörer av 

kosttillskott, sportnutrition och viktminskning.

This company is certified by Svensk Egenvård (the Swedish 
self-care organization) for following the established guideli-
nes for food supplements and/or sport nutrition and weight 
loss safety. The audit is conducted independently.

Svensk Egenvård är en branschorganisation för företag inom 
egenvårdsbranschen. Här organiseras cirka 75 procent av 

leverantörerna av natur- och växtbaserade läkemedel, kosttillskott, 
sportnutrition, viktminskning och andra livsmedel för särskilda 
näringsändamål på den svenska marknaden. Svensk Egenvård är 
också medlemmar i den europeiska branschorganisationen Food 
Supplements Europe.

Du hittar mer information på svenskegenvard.se 



Egenvårdsbranschen växer stadigt i Sverige. Efterfrågan sti-
ger på produkter som kosttillskott, sportnutrition och vikt-

minskning. Inköpen sker via hälsokostbutiker, livsmedelsaffä-
rer, apotek, gymbutiker, Internet m.m. Certified for self-care är 
den enda certifiering som är unikt anpasssad för producenter 
och leverantörer av kosttillskott, sportnutrition och viktminsk-
ning. Certifieringen underlättar för inköpare av egenvård att 
välja rätt och säkert. 

Cerifieringskriterierna ställer bl a krav på:
Ledningens och företagets ansvar
Leverantörsbedömning, inköp, införsel och import
Råvaru- och produktbeskrivningar, märkning och spårbarhet
Lagring och transport
Dokumentation
HACCP system vid hantering och produktion
Övriga grundförutsättningar enligt branschriktlinjerna 

Både importörer och producenter kan certifieras enligt de 
framtagna kriterierna och det går att få stöd av Svensk Egen-
vård både inför och under själva certifieringsprocessen.
Läs mer om hur certifieringsprocessen går till på
www.svenskegenvard.se

Certified for self-caremärket 
visar att företaget följer 

de av Livsmedelsverket god-
kända branschriktlinjerna och 
gällande lagstiftning. 

Certified for self-care är 
ständigt aktuell och upp-

daterad. Certifieringskriteri-
erna förändras i takt med att 
lagar och regler gör det. 

Certified for self-care är
tidsbegränsad och omfat-

tar årlig uppföljning och förny-
ad certifiering efter tre år. Alla 
revisioner utförs av oberoende 
revisorer.


