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Kontrollen er udført af Fødevarerejseholdet,
Kosttilskudsgruppen som en administrativ
produktsikkerhedskontrol.

Gl. Kjølvej 3
8920 Randers NV

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Forbud er fremsendt mod

35836705

markedsføring af flg. 4 kosttilskudsprodukter: Food Grown
Daily Multi Nutrient, Food Grown Premenstrual Complex, Food
3

Grown Skin Hair and Nails samt Food Grown Botanical
Menopause Complex.
Følgende er konstateret: I forbindelse med
Kosttilskudsgruppens produktsikkerhedskontrol er det
konstateret, at ovennævnte produkter indeholder
planteingrediensen Ocimum tenuiflorum L (Hellig basilikum),
som kan have skadelige virkninger for sundheden.
Planteingrediensen Ocimum tenuiflorum L. er tidligere blevet
risikovurderet af DTU Fødevareinstituttet. Risikovurderingerne
peger på, at den normale struktur og funktion af
reproduktionssystemet og fertiliteten påvirkes negativt ved
indtagelse af friske blade, tørrede blade samt ekstrakter af
blade fra planten Ocimum tenuiflorum L. Det er ikke ud fra den
tilgængelige videnskabelige litteratur muligt at fastsætte en
grænse, hvorunder det kan antages at være sundhedsmæssigt
ubetænkeligt at indtage friske blade, tørrede blade samt
ekstrakter af blade fra planten.
Virksomheden blev anmodet om at fremsende oplysninger om
produkterne den 4. juni 2018. Disse oplysninger blev fremsendt
til Kosttilskudsgruppen den 15. juni 2018. Vi har den 27. juli
2018 sendt oplysninger om produkterne til toksikologerne på
DTU, Fødevareinstituttet med henblik på, at de skal foretage en
specifik risikovurdering af alle 4 produkter.
Den 13. juli 2018 blev virksomheden partshørt om de
oplysninger, der ligger til grund for denne afgørelse.
Virksomheden havde her mulighed for at kommentere
oplysningerne. Virksomheden fremsendte den 25. juli 2018 et
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skriftligt partshøringssvar, som er blevet sendt til vurdering og
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kommentering hos toksikologerne på DTU, Fødevareinstituttet.
Når DTU, Fødevareinstituttet har risikovurderet produkterne, kan det afklares, om forbuddet skal fastholdes
eller ophæves.
Hvis produkterne bliver vurderet som farlige at indtage, kan der blive udstedt et administrativt bødeforlæg samt
givet et påbud om tilbagekaldelse.
Forbuddet medfører gebrybelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
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