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Fødevarerejseholdet, Kosttilskudsgruppen har ved en
2

administrativ stikprøvekontrol af virksomhedens hjemmeside
www.takedaily.dk fulgt op på de sanktioner, der blev givet til
virksomheden ved kontrolbesøg den 9. marts 2018.
Mærkning og information: Virksomheden anvender ikke
længere sygdomsanprisninger. Ingen anmærkninger.
Virksomheden henviser ikke længere til anbefalinger fra
individuelle læger eller sundhedspersonale. Ingen
anmærkninger.
Virksomheden har rettet delvist op vedr. anvendelse af
uspecifikke sundhedsanprisninger. Indskærpelsen opretholdes.
Følgende er konstateret: Ved kontrollen konstaterede vi, at
virksomheden stadig bl.a. anvender følgende uspecifikke
sundhedsanprisninger:
- Under overskriften: Har du ømme muskler eller led: ”Visse
vitaminer og mineraler er godt for dine knogler, brusk og
muskler”.
- Under overskriften: Føler du dig stresset: ”B-vitaminerne kan
mindske træthed og udmattelse, indgår i funktionen af dit

X

nervesystem og hjælper dit immunforsvar”.
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Fødevarestyrelsen indskærper virksomheden, at det ikke er tilladt at anvende godkendte sundhedsanprisninger
med en anden ordlyd end den godkendte. Følgende er konstateret:
Ved samme kontrol af virksomhedens hjemmeside konstaterede vi, at virksomheden i nogle tilfælde ikke
benytter den godkendte ordlyd:
- Under overskriften: Er du vegetar/veganer: ”Desuden er mælkeprodukter en vigtig kilde til calcium, der holder
knogler og muskler stærke”.
- Under overskriften: Hvordan fungerer dit immunforsvar i øjeblikket: ”Derfor er de vigtige at få i de rette
mængder, hvis du vil holde dit immunforsvar stærkt”.
- Under overskriften: Har du ømme muskler og led: ”Vitamin D spiller en rolle i opretholdelsen af stærke og
glatte muskler”.
Fødevarestyrelsen indskærper virksomheden, at det ikke er tilladt at anvende anprisninger, der henviser til
forandringer af kropsfunktioner, som kan give anledning til eller udnytte en frygt hos forbrugeren. Følgende er
konstateret:
Ved samme kontrol af virksomhedens hjemmeside konstaterede vi, at virksomheden på hjemmesiden under
overskriften: Har du ømme muskler og led, bl.a. skriver flg.: ”Mangel på D-vitamin kan forårsage muskelsmerter
og svaghed”.
Virksomheden havde følgende bemærkninger til de 3 indskærpelser: Vi har ændret teksterne, men der må være
sket en fejl, når det ikke er blevet rettet på hjemmesiden. Vi retter teksterne.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
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