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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol på baggrund af en
Kosttilskud

forbrugeranmeldelse.

Borgergade 32, st. th.

Udleveret retssikkerhedsblanket og henvist til klagevejledning.

1300 København K

Vejledt om betaling for kontrol.

19624706

Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens anvendelse af følgende
ernæringsanprisninger: "Vitamin biotin og mineralerne selen
og zink bidrager til at vedligeholde et normalt hår". "Kobber
bidrager til hårets normale farve." I annonce for produktet
"Gibidyl hairtabs".
Følgende er konstateret: Virksomheden har fremvist
dokumentation for, at ernæringsanprisninger overholder
lovgivningens krav. Det vurderes at anprisningen vedr. kobber
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betyder det samme som den godkendte "Kobber bidrager til en
normal pigmentering af håret".
Kontrolleret anvendelse af sundhedsanprisningen i annonce for
Gibidyl hairtabs står "Ekstrakt af ginkogo biloba ..... og bidrager
dermed til at tilføre næringsstoffer til hårsækken". I samme
annonce står der "Gibidyl hairtabs stimulere hårets
vækstmuligheder indefra og tilfører hårdrødderne de naturlige
næringsstoffer der er gavnlige for en sund hårvækst. Dit hår får
nyt liv og hjælper med at få hårvækst og styrke tilbage". I
annonce for Rinadyl står "...med tre anerkendte urter som
fjerner overflødig væske og er samtidig godt for saltbalancen
da urtetabletterne indeholder naturligt kalium".
Det indskærpes, at det ikke er tilladt at anvende andre
sundhedsanprisninger end dem der er godkendte eller
omfattet af overgangsbestemmelser (”on hold”).
Følgende er konstateret: Virksomheden kunne ikke fremvise
dokumentation for, at anprisningerne er godkendt, eller at
EFSA har en anprisning under vurdering, som omhandler det
pågældende stof/planteingrediens. Herudover anpriser
virksomheden selve produktet og ikke indholdsstofferne.
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Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi vil ændre
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Kontrolrapport
Cosborg A/S

Kosttilskud
Borgergade 32, st. th.
1300 København K
19624706

side 2 af 2

markedsføringen.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Anvendelse af sundhedsanprisningerne på produktet Rinadyl
"Ekstrakt af Agerpadderok, som bidrager til en vanddrivende effekt. Ekstrakt af birkeblade som støtter en
vanddrivende effekt og ekstrakt af mælkebøtte som bidrager til at vedligeholde en normal vandladning".
Anvendelse af sundhedsanprisningerne på produktet Gibidyl hairtabs "Ekstrakt af ginkgo biloba som fremmer
mikrocirkulationen i hovedbunden" ekstrakt af agerpadderok og stor nælde bidrager til hårets styrke og vækst":
Virksomheden har fremvist dokumentation for, at EFSA har en anprisning under vurdering, som omhandler det
pågældende stof/planteingrediens, herunder at sammenhængen mellem stoffet/planteingrediensen og anpriste
effekt er i overensstemmelse med ID-nummeret.
Det indskærpes at ernærings- og sundhedsanprisninger ikke må henvise til forandringer af kropsfunktioner, som
kan give anledning til eller udnytte en frygt hos forbrugeren, enten ved tekst eller ved billeder, grafik eller
symboler: Det er konstateret at der i en annonce for produktet Rinadyl anvendes følgende tekst: "Overflødig
vand er hverken godt for helbredet eller figuren"
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi vil ændre markedsføringen.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Vejledt generelt om regler for ernærings- og sundhedsanprisninger. Herunder at det er indholdsstoffer der kan
anprises og ikke produkter herudover at der ikke må anvendes uspecifikke anprisninger hvis der ikke kan
tilknyttes en godkendt specifik anprisning.
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