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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol på baggrund af
4

anonym klage. Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt
om betaling for kontrol.
Mærkning og information: Mærkning og information: Bøde på
5000 kr. er fremsendt. Der er konstateret brug af
sygdomsanprisninger i forbindelse med markedsføringen på
virksomhedens hjemmeside
I forbindelse med foretagelse af test den 23-2-2018 på
virksomhedens hjemmeside anprises med følgende under
overskriften Premium Omega-3 Fiskeolie: "Fede fisk (såsom
sardiner, ansjoser, makrel, laks) er nemlig rige på de sunde
omega-3 fedtsyrer EPA og DHA. Disse har gavnlige effekter,
blandt andet stabiliserer de hjerterytmen og mindsker derved
risikoen for hjerterytmeforstyrrelser, de udvider blodkarrene og
bidrager således opretholdelsen af et normalt blodtryk, og de
virker betændelses- og inflammationshæmmende virker
antiinflammatorisk." Virksomheden har under tilsynet fjernet
de nævnte anprisninger fra hjemmesiden.
Det indskærpes, at henvisninger til generelle, uspecifikke
gavnlige virkninger, som næringsstoffet eller fødevaren har for

X

et godt almenhelbred og velvære, kun må anvendes, hvis de
2 timer
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ledsages af en beslægtet specifik sundhedsanprisning, der er opført på de i artikel 13 eller 14 fastsatte lister.
Følgende er konstateret: I forbindelse med testen på virksomhedens hjemmeside anprises bl.a. med at Multi
Vitamin D+ "Bidrager til en optimal sundhed samt bidrager til et optimalt helbred. B-vitaminer giver ro på
kroppen". Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi retter op på forholdet. #
Det indskærpes at det ikke er tilladt at anvende anprisninger, der indeholder henvisning til anbefalinger fra
individuelle læger eller sundhedspersonale. Det er konstateret at virksomheden på hjemmesiden www.daily.dk
bl.a. henviser til at kunden kan spørge virksomhedens ernæringseksperter. Der er endvidere angivet navn og
titel (ernæringsekspert/Diæstist) på de ernæringseksperter der kan spørges.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi retter op på forholdet.
# Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomheden oplyser, at de vil indsende rettelser til navnene på de 16 anmeldte kosttilskud de har, så navnene
bliver korrekte.
Vejledt generelt om at anprisninger ikke må henvise til forandringer af kropsfunktioner, der kan give anledning
til eller udnytte en frygt hos forbrugeren.
Vejledt generelt om variation i ordlyden ved anvendelse af godkendte sundhedsanprisninger.
Vejledt generelt om at anprisninger der antyder at sundheden kan påvirkes negativt hvis man ikke indtager
fødevarer ikke er tilladt.
Vejledt generelt om anvendelse af ernærings- og sundhedsanprisninger herunder henvist til Fødevarestyrelsens
hjemmeside www.fvst.
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