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Kontrolbesøget sker på baggrund af en forbrugerhenvendelse.
Kosttilskud

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

Frederikssundsvej 62B, 1

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på

2400 København NV

egen hjemmeside.

33493053

Mærkning og information: Kontrolleret mærkning af ISO Tonic
med indeholder sukker og sødestoffer. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret ernæringsanprisninger.
Det indskærpes, at det kun er tilladt at anvende
ernæringsanprisninger, hvis de er angivet i bilag til
1

anprisningsforordningen og overholder kriterierne for
anvendelse.

2

Følgende er konstateret: Anprisningen vedr. BCAA betragtes
som en ernæringsanprisningen "INDEHOLDER [NAVN PÅ

1

NÆRINGSSTOF ELLER ANDET STOF]". Virksomheden kunne ikke
fremvise dokumentation for overholdelse af betingelser for

2

anvendelse. Herunder overholdelse af artikel 5 i
anprisningsforordningen.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Kombinationen
af de tre aminosyrer (BCAA) i vores produkt er sammensat så
det giver en ernæringsmæssig effekt for sportsudøvere. Vi har
masser af dokumentation selv om anprisningen ikke kan
godkendes som en sundhedsanprisning. Indskærpelse
medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan
påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Det indskærpes, at henvisninger til generelle, uspecifikke
gavnlige virkninger, som næringsstoffet eller fødevaren har for
et godt almenhelbred og velvære, kun må anvendes, hvis de
ledsages af en beslægtet specifik sundhedsanprisning, der er
opført på de i artikel 13 eller 14 fastsatte lister. Følgende er

X

X

konstateret: Virksomheden markedsfører Nutramino Energy
top up appel bar med "maximise your training" og "Ideal for
sports and exercise" samt ikoner med billeder af
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sportsudøvere. Produktet er ikke mærket med en godkendt relateret sundhedsanprisning. Fødevarestyrelsen
vurdere at produktets markedsføring indikerer at produktet har en gavnlig fysiologisk effekt på/ved træning.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi angiver kun tidspunkt for indtagelse og ikke en effekt på
sundheden.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens anvendelse af følgende ernæringsanprisninger:
"Nutramino Heat Blueberry" er mærket med "0 sugars" og "Nutramino Protein XL chocolate & banana" er
mærket med "high in protein" samt "no fat".
Følgende er konstateret: Virksomheden har fremvist dokumentation for, at ernæringsanprisninger overholder
lovgivningens krav.
Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Anvendelse af følgende sundhedsanprisninger "vitamin C,
riboflavin, niacin, pantothenic acid, B6 & B 12 all contribute to normal energy yielding metabolism" på
produktet: "Nutramino Heat Blueberry" og "carbohydrates contribute to the recovery of normal muscle function
after highly intensive and /or long-lasting physical exercise leading to muscle fatigue and the depletion of
glycogen stores in sketal muscle" og " Protein contribute to the maintenance and growth of muscle mass" på
produktet ”Nutramino Protein XL chocolate & banana" Følgende er konstateret: Virksomheden har fremvist
dokumentation for, at anprisning er godkendt og overholder betingelserne for anvendelse.
Vejledt konkret om regler for placering af den godkendte specifikke sundhedsanprisning når der anvendes
uspecifikke sundhedsanprisninger på mærkningen. Denne skal være ledsaget af - dvs. under eller lige ved siden
af den uspecifikke.
Vejledt konkret om korrekt angivelse af næringsdeklaration. Fx er det kun tilladt at anfører de næringsstoffer der
er angivet i artikel 30 i mærkningsforordning. Andre anpriste næringsstoffer og visse andre stoffer med en
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ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning skal angives uden for næringsdeklarationen, men i samme synsfelt.
Kontrolleret næringsdeklaration på produktet "Nutramino-go cookies & cream". Produktet indeholder
Isomaltooligasaccharide (IMO). Følgende er konstateret: Virksomheden kunne ved tilsynet ikke i tilstrækkelig
grad redegøre for deklarationen af kostfiber herunder dokumentationen for at IMO overholder definitionen på
kostfiber. Virksomheden oplyser, at de vil fremsende denne dokumentation til Fødevarestyrelsen.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om diverse regler vedr. mærkning og markedføring. Bl.a. skal obligatorisk mærkning være på
dansk. Fx hvis produkter er mærket med uspecifikke anprisninger skal den specifikke godkendte
sundhedsanprisning være på dansk.
Forbrugere skal inden køb af fødevarer på hjemmesider kunne se alle obligatoriske mærkningsoplysninger inden
købet afsluttes også disse skal være på dansk.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er konstateret: næringsdeklarationen på Nutramino Pro BCAA Sugars
free amino formula er ikke i henhold til kostilskudsbekendtgørelsen men er bl.a. påført energi indhold og
kulhydrat
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler for næringsdeklaration på kosttilskud
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret fødevare(r) indeholdende tilsætningsstoffer. Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Nutramino Strawberry ISO Tonic.
Kontrolleret indholdet af tilsatte mineraler.
Det indskærpes, at tilsætning af et mineral til fødevarer medfører, at det pågældende mineral forekommer i
mindst en betydelig mængde, dvs. 7,5 % af referenceindtaget pr. 100 ml for drikkevarer eller 15 % af
referenceindtaget pr. portion hvis pakken kun indeholder en enkelt portion.
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Følgende er konstateret: Produktet Nutramino ISO Tonic strawberry er tilsat kalium. Produktet indeholder 15 mg
kalium pr. 100 ml. produktet indeholder 500 ml (en portion). Indholdet af Kalium er 0,75 % af referenceindtaget
pr. 100 ml og 3,75 % af referenceindtaget pr. portion.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi vil ændre sammensætningen af produktet.
Indskærpelsen medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Kontrolleret fødevare indeholdende næringsstoffer og visse andre stoffer. Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Produktet "Nutramino Heat Blueberry" indeholder tilsatte vitaminer og visse andre stoffer.
Indholdet er inden for de tilladte grænser.
Vejledt konkret om markedsføring af fødevarer indeholdende creatin. Creatin er godkendt som tilsætning til
kosttilskud. Der kan evt. ansøges om tilsætning til andre produkter.
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