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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol på baggrund af
klage.
Gotfred Rodes Vej 8

Udleveret retssikkerhedsblanket og henvist til klagevejledning.

2920 Charlottenlund

Vejledt om betaling for kontrol.

34080534

Mærkning og information: Kontrolleret markedsføring med
sygdomsanprisninger.
Bødeforelæg på kr. 5000 er fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører
kosttilskuddet Abblo mini iron amino med en gavnlig virkning
på sygdom. Følgende er konstateret: På hjemmesiden
www.abblo.eu er produktet markedsført som følgende: "Your
body uses iron to improve resistance against infections and
ensoure vital life functions, cognitive skills and grovs" og
4

"Insufficient iron levels can cause a low blood count, eventually
causing anaemia."
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi mener det er
faktuelle oplysninger om denne type jerns funktioner vedr.
forstoppelse samt faktuelle informationer om jern generelt.
Kontrolleret anvendelse af ernæringsanprisninger.
Det indskærpes, at det kun er tilladt at anvende
ernæringsanprisninger der er i bilaget til
anprisningsforordningen.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører
produktet Abblo mini iron amino som være bedre optagelig
end andet jern. På produktet står følgende: "Abblo mini
bisglycinate chelat optages 4 gange mere effektivt i kroppen
sammenlignet med jernsulfat (FeSO4)." På hjemmesiden
www.abblo.eu står følgende: "Can be absorbed 4 times better
than normal iron."
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det er
veldokumenteret, at aminocheleret jern er bedre optagelig. Vi
har modtaget videnskabelig dokumentation fra
Sundhedsstyrelsen. Mærkningen på produktet er blevet
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ændret således at de æsker der kommer på markedet om en
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1 time 15 min.
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måned ikke have anprisningen om bedre optagelighed.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Kontrolleret anvendelse af sundhedsanprisninger. Det indskærpes, at det er forbudt at anvende
sundhedsanprisninger, medmindre de er godkendt og medtaget på listerne over anprisninger, eller omfattet af
overgangsbestemmelserne (on-hold listen).
Følgende er konstateret: På virksomhedens hjemmeside markedsføres Mini aminocheleret jern 25 mg med: " An
iron-deficient body will reduce physical performance, leading to symptoms of fatigue and dizziness. På
mærkningen af produktet står følgende: "Abblo mini bisglycinate chelat... Samtidig mindskes risikoen for
gastrointestinale bivirkninger herunder forstoppelse til mindre end 1 %." Virksomheden havde følgende
bemærkninger: Det vil blive rettet snarest.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Vejledt generelt om regler for ernærings- og sundhedsanprisninger
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