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Fødevarerejseholdet har foretaget opfølgende kontrol.
2

Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for

1

kontrol.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Renholdelse af lagerlokale.
Mærkning og information: Ydet vejledning om at det er de
officielle enheder som skal anvendes ved markedsføre af
produktet. Abblo mini Folsyre 400 anvendes ikke de officielle
enheder. Vurderes til at være bagatelagtig overtrædelser da det
blev rettet under tilsynet.
Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er
bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden
har fjernet den ikke godkendte anprisning for Abblo mini
Aminocheleret jern mht. effekt på gastroinstestinale
bivirkninger.
Kontrolleret ernæringsanprisninger.
Fulgt op på indskærpelse fra sidste kontrolbesøg. Forholdet er
delvis bragt i orden. Det indskærpes at det kun er tilladt at
anvende ernæringsanprisninger, hvis de er angivet i bilag til
anprisningsforordningen og overholder kriterierne for

X

anvendelse.
Følgende er konstateret: Virksomheden har delvist rettet
1 time 15 min.
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markedsføringen af "Abblo mini Arminocheleret 25 mg" hhv. 30 og 90 stk. på hjemmesiden
www.webapoteket.dk . Virksomheden markedsfører fortsat produktet som værende 100 % af referenceindtaget
for gravide. Produktet indeholder 25 mg jern. Sundhedsstyrelsen anbefaler 40-50 mg ferrojern.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi vil ændre markedsføringen.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Vejledt generelt om reglerne vedr. ernæringsanprisninger og udsagn der relaterer sig til bedre optagelighed.
Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er delvist bragt i orden.
Kontrolleret anvendelse af sundhedsanprisninger. Det indskærpes, at det ikke er tilladt at markedsfører
fødevarer ved at antyde, at sundheden påvirkes negativt hvis man ikke indtager produktet. Følgende er
konstateret: Markedsføringen med sætningen "Ved jernmangel vil den fysiske ydeevne være nedsat og træthed
samt svimmelhed vil være de første tegn herpå" af "Abblo Mini Aminocheleret Jern 25 mg" 90 stk. er fjernet fra
hjemmesiden www.webapoteket.dk. Sætningen findes fortsat på hjemmesiden for 30 stk. varianten.
Virksomheden oplyser, at sætningen straks fjernes. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi vil slette
det fra hjemmesiden eller stoppe markedsføring af hjemmesiden ind til det er rettet. Afgørelsen kan påklages.
Se klagevejledning på bagsiden.
Vejledt generelt om anvendelse af sundhedsanprisninger.
Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Eskimo Tutti frutti samt Apovit Folsyre. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Følgende er konstateret: Virksomheden oplyser, at de pt. ikke indfører fødevarer fra andre lande.
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