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Kontrollen er foretaget som en administrativ kontrol af
3

Fødevarerejseholdet, Kosttilskudsgruppen på baggrund af en
forbrugerklage.
Mærkning og information: Påbud om at ændre
markedsføringen af produktet "Movizin Cannabis" i alle trykte
og net baserede medier, så den ikke længere vildleder
forbrugerne er fremsendt.
Følgende er konstateret:
Fødevarestyrelsen har den 19. september 2018 modtaget en
henvendelse over ovenstående produkt fra en forbruger, som
er blevet vildledt af markedsføringen af produktet på
virksomhedens hjemmeside. Forbrugeren har købt produktet i
den tro, at produktet kunne hjælpe hende mod hendes
kroniske smerter, idet produktet markedsføres med, at det
indeholder Cannabis.
Ifølge reglerne må information om fødevarer ikke være af en
sådan beskaffenhed, at den vildleder.
Vi har gennemgået markedsføringen af produktet dels på
virksomhedens hjemmeside, samt i annoncer i flere aviser.
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Markedsføringen indeholder bl.a. følgende:
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- ”De kendte indholdsstoffer mod ømme og stive led - nu med cannabis”
- ”Der har længe været fokus på cannabis’ egenskaber og den politiske diskussion omkring stoffet har delt
vandene. Mange har følt sig nødsaget til at anskaffe sig cannabis illegalt.”
- ”Nye regler på området betyder imidlertid, at stoffet nu kan sælges lovligt, når blot visse kriterier er opfyldt.”
- ”Derudover indeholder produktet cannabis, der overholder de nye grænseværdier, som gør at produktet kan
sælges indenfor lovens rammer.”
- Billeder af blad fra hamp planten.
Vi vurderer umiddelbart, at markedsføringen er vildledende, idet markedsføringen af produktet sætter
forbindelse mellem indholdsstoffet cannabis og virkning på ømme og stive led samtidig med, at der laves en
reference til, at der er sket noget nyt i lovgivningen, som har gjort det muligt at sælge dette kosttilskud med
cannabis, da det ikke længere er illegalt.
Produktet indeholder cannabisfrø hvor olien er presset ud. Produktet indeholder således ikke frø olie, men
derimod stort set kun proteinpulver fra hampefrø med meget lavt indhold af THC og CBD. Det har hele tiden
været lovligt at sælge proteinpulver fra hampe frø, og det har derfor ikke noget at gøre med den problemstilling,
hvor man ikke har villet give lov til at sælge cannabis til medicinsk formål med smertestillende effekt.
Derfor mener vi, at markedsføringen spiller på den samfundsdebat, der har været om cannabis, og giver indtryk
af at produktet indeholder en form for cannabis som kan give smertestillende effekt, herunder medicinsk
cannabis og/eller CBD-olie. Dette styrkes også af billeder af hampeplanten samt billeder af ømme led.
Markedsføringen af produktet angiver ikke tydeligt, at produktet indeholder hampefrø protein pulver, som hele
tiden har været lovligt at markedsføre.
Virksomheden havde følgende bemærkninger:
- Wellvitas produktsortiment og markedsføring tager naturligvis hensyn til emner, og debatter, der måtte være
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aktuelle i tiden - således også i forbindelse med produkter på basis af planten Cannabis sativa.
- Når vi følger debatten og den forskning, der publiceres finder vi at der stadig er stor tivl om hvilke effekter, der
kan opnås ved at indtage cannabisafledte produkter og hvilke stoffer, der evt. er aktive i forskellige
sammenhænge. Der er meget “hype” om f.eks. CBD, men måske ikke så meget håndfast dokumentation.
- Frø og olie af frøene indeholder næringsstoffer - protein, fedtstoffer og andre næringsstoffer som har kendt
virkning på menneskets stofskifte f.eks. i forbindelse med at holde bevægeapparatet - led, knogler og muskler - i
god form.
- Movizin Cannabis er således endnu et produkt i “Movizin-serien” til at hjælpe med at bevare kroppens led i
god stand. Vi kan kort nævne forgængerne i serien: Movizin (ingefær og boghvede) (udgået), Movizin med
fuglegræs, Movizin Complex (ingefær, hyben og boswellia) - tillige er der undervejs tilsat forskellige
næringsstoffer. De fleste af disse produkter sælges stadig på det danske og andre markeder uden at de
nødvendigvis fremgår af vores hjemmeside. Produkter, der distribueres i Danmark, er naturligvis behørigt
anmeldt til Fødevarestyrelsen.
- Movizin Cannabis er anført i kategorien”knogler og led” på vores hjemmeside - sammen med en række andre
produkter, så der er ingen grund til at blive vildledt i forhold til hvad formålet er med produktet - det har i hvert
fald ikke været vores hensigt.
På den baggrund har vi følgende bemærkninger:
1. Vi ændrer markedsføringen, så det fremgår mere tydeligt at der er tale om frø
2. Fremover vil vi ikke anvende nedenstående sætninger:
”Der har længe været fokus på cannabis’ egenskaber og den politiske diskussion omkring stoffet har delt
vandene. Mange har følt sig nødsaget til at anskaffe sig cannabis illegalt.”
3. Med baggrund i nedenstående vil det efter vores vurdering give god mening at oplyse kunderne om at
Movizin Cannabis overholder de nye grænser, der blev indført 1/7.
Øjensynligt har Kosttilskudsgruppen den opfattelse at hampefrø og -olie skulle have været lovlige også før
1/7-2018. Det er kun rigtigt under forudsætning af at der kunne fremstilles produkter uden THC, da der var en
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tolerancegrænse på 0 forhold til narkotikalovgivningen. I praksis har det faktisk ikke været muligt at fremstille
produkter uden detekterbart THC, hvilket også fremgår af den analyse producenten af vores ingrediens har fået
foretaget i Magdeburg, Tyskland. Der kan spores ganske små mængder THC.
Så i virkeligheden har hovedparten af markedets produkter med hampefrø været ulovlige indtil ændringen i
narkotikalovgivningen pr. 1/7-2018 hvor den nye “bagatelgrænse” på 0,2% for indhold af THC trådte i kraft.
Ydermere har Fødevarestyrelsen indført overvågningsgrænser for THC i kosttilskud og fødevarer, så også her er
der nye regler at forholde sig til.
Et påbud medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på bagsiden.
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