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Kontrollen er udført af Fødevarerejseholdet,
4

Kosttilskudsgruppen på baggrund af 4 forbrugerhenvendelser.
Virksomheden har modtaget en kopi af
forbrugerhenvendelserne. Vejledt omkring betaling for
kontrollen.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Mærkning og information: Kontrolleret anvendelse af
sundhedsanprisninger. Det indskærpes, at det ikke er tilladt at
anvende andre sundhedsanprisninger end dem der er
godkendte eller under vurdering af EFSA (”på hold” fra
EU-Kommissionens side). Følgende er konstateret ved en
stikprøvekontrol af virksomhedens hjemmeside
www.slowjuicecopenhagen.dk og Facebook profil:
Virksomheden skriver "En slowjuice Cleanse kan skabe
optimale betingelser for at hjælpe kroppen på vej til at komme
af med ophobede affaldsstoffer og samtidig hydrere kroppen
ved en væsketilstrømning". Gældende for anprisningerne
"Masser af klorofyl i de grønne juicer, som øger antallet af røde
blodlegemer og dermed evnen til at optage ilt", "Drik Rødbede
Power inden du træner. Det høje indhold af nitrat i rødbeden
øger din præstationsevne" og "Superfoods i form af spirulina,
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tang og matcha som hjælper kroppen med at udskille
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ophobede affaldsstoffer og tungmetaller samt tilsætte en stor mængde antioxidanter, vitaminer og mineraler"
kunne virksomheden ikke fremvise ID nr i forhold til on-hold listen. Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Det indskærpes, at henvisninger til generelle, uspecifikke gavnlige virkninger, som næringsstoffer eller fødevaren
har for et godt almenhelbred og velvære, må kun anvendes, hvis de ledsages af en beslægtet specifik
sundhedsanprisning, der er opført på de i artikel 13 eller 14 fastsatte lister. Ved en stikprøvekontrol af
hjemmeside og Facebook-profil er følgende konstateret: Virksomheden bruger den uspecifikke anprisning
"Cleanse" i deres markedsføring af deres juicer uden ledsagelse af en beslægtet godkendt sundhedsanprisning.
Yderligere skriver virksomheden på deres hjemmeside "Flere af vores kunder oplever at få fornyet energi under
vores 1, 2 og 3 dages Slowjuice Cleanse. Andre fordele kan omfatte renere hud, klarere øjne, forbedret
fordøjelse og en øget følelse af velvære" uden at det er ledsaget af en beslægtet godkendt sundhedsanprisning.
Virksomheden skriver på Facebook "Kiwi er høj på antioxidanter, som gør immunforsvaret stærkere" og " Mynte
er god for fordøjelsen og oppustet mave" uden at det er ledsaget af en beslægtet godkendt sundhedsanprisning.
Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Kontrolleret markedsføring med sygdomsanprisninger. Bødeforelæg fremsendt. Følgende er konstateret:
Virksomheden markedsfører på hjemmesiden www.slowjuicecopenhagen.dk et produkt med hampefrø og
anpriser at "hampefrø har en positiv effekt på huden, fx eksem, hudlidelser og kløe". På virksomhedens
Facebook-profil angives for produktet Rødbede Ingefær at "Ingefær er god mod ledsmerter og generelle
betændelsestilstande i kroppen". Og for produktet Gulerod Havtorn angives at "Gurkemeje har stærke
anti-inflammatoriske og antioxidante egenskaber som hjælper kroppen af med imflammationer". På
virksomhedens Instagram-profil angives at "Ingredienser som havtorn og gurkemeje har stærke
anti-inflammatoriske og antioxidative egenskaber, som styrker vores immunforsvar og hjælper kroppen af med
inflammationer". Anprisninger af gavnlig effekt på eksem, hudlidelser, kløe, ledsmerter betændelsestilstande og
inflammation er anprisninger af en gavnlig virkning på sygdomme. Virksomheden havde ingen bemærkninger.
Det indskærpes, at markedsføring af fødevarer med anbefalet af læger eller andet sundhedsfagligt personale
ikke er tilladt. Følgende er konstateret: på hjemmesiden skriver virksomheden om stifteren bag Slowjuice
Copenhagen at "Julie Houmann stiftede Slowjuice Copenhagen i januar 2015. Med en bachelor i Ernæring og
Sundhed og erfaring som kostvejleder hos bl.a. Lene Hansson, så er Julie rig på erfaring og har stor viden
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indenfor kost og sundhed". Uddannelsen Bachelor i Ernæring og sundhed er en sundhedsfaglig uddannelse og
det angiver en særlig egnethed til at udvikle produktet og dermed en indirekte anbefaling. Virksomheden havde
ingen bemærkninger. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se
klagevejledning på bagsiden.
Generelt vejledt om regler for ernæringsanprisninger.
Virksomheden er blevet vejledt omkring kravet til, at forbrugerne skal have adgang til de samme oplysninger ved
køb over internettet som ved køb i en butik samt kravet omkring Quid-mærkning. Generelt vejledt om regler for
salg over internettet, herunder om salg af fødevarer på bestilling.
Afgørelserne kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
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