Amway Danmark ApS

side 1 af 3

Kontrolrapporten er ændret den 11. januar 2019
Kosttilskud
Carl Gustavs Gade 3, 1

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

2630 Taastrup

uden anmærkninger: Virksomheden procedurer for

21264296

tilbagetrækning.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
1

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside www.amway.dk.
Mærkning og information: Det indskærpes, at henvisninger til

1

generelle, uspecifikke gavnlige virkninger, som næringsstoffet
eller fødevaren har for et godt almenhelbred og velvære, kun

2

må anvendes, hvis de ledsages af en beslægtet specifik
sundhedsanprisning, der er opført på de i artikel 13 eller 14

1

fastsatte lister. Følgende er konstateret: Virksomheden
markedsfører på deres hjemmeside amway.dk forskellige

1

shakes under fanen "vægtstyring". Under varianten
chokoladeshake bodykey står "bodykey-chokoladeshake giver
dig den hjælp, du behøver til at understøtte din vægtstyring.
Dette måltid giver dig et balanceret indhold af
makronæringsstoffer på en hurtig og lækker måde! Bland
indholdet med 250 ml letmælk i din bodykey-shaker, så er du
klar til at tabe dig på en nem måde!". "Instant Meal som støtte
til din vægtstyring.". "Personer, der ønsker en velsmagende
måde til at styre portionerne og kalorieindtaget."
VirksomhedenS markedsføring af produkterne indikere, at hvis
du indtager dette produkt, hjælper det til vægtstyring.
Teksten på hjemmesiden er ikke ledsaget af én af de 2
godkendte specifikke sundhedsanprisninger. Virksomheden
havde følgende bemærkninger: Det er ikke hensigten, at dette
produkt skal markedsføres til vægtkontrol. Vi redigerer teksten.

X

X

Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
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3 timer 40 min.
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Følgende er konstateret: Markedsføring med sundhedsanprisninger på produktet "måltidserstatningsbar til
vægtkontrol, tropisk frugtsmag". Produktet er på forsiden og bagsiden markedsført som ”måltidserstatningsbar
til vægtkontrol” (uspecifik sundhedsanprisning). Produktet er mærket med to beslægtede specifikke
sundhedsanprisninger "Udskiftning af et af de daglige måltider i en energireduceret kost med en
måltidserstatning bidrager til vedligehold af vægten efter vægttab" og "Udskiftning af to daglige måltider i en
energireduceret kost med måltidserstatninger bidrager til vægttab " på bagsiden sammen med det uspecifikke
udsagn. Ingen anmærkninger
Vejledt generelt om reglerne for markedsføring med uspecifikke sundhedsanprisninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Anvendelse af følgende sundhedsanprisninger "Udskiftning af et af
de daglige måltider i en energireduceret kost med en måltidserstatning bidrager til vedligehold af vægten efter
vægttab" og "Udskiftning af to daglige måltider i en energireduceret kost med måltidserstatninger bidrager til
vægttab " på produktet "måltidserstatningsbar til vægtkontrol, tropisk frugtsmag". Følgende er konstateret:
Virksomheden har fremvist dokumentation for, at anprisning er godkendt og overholder betingelserne for
anvendelse.
Kontrolleret anvendelse af sundhedsanprisningen for produktet "Asiatisk kyllingesmag suppe" "Hvis du spiser
den 1-2 gange om dagen som erstatning for måltider, får du effektiv støtte til dit vægttab eller din vægtstyring."
på virksomhedens hjemmeside.
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 anprisningen er godkendt,
eller at EFSA har en anprisning.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi vil ændre hjemmesiden.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Vejledt generelt om regler for sundhedsanprisninger. Herunder bl.a. kravene hvis den godkendte ordlyd ændres,
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placering af specifikke sundhedsanprisninger på produkterne og markedsføring på hjemmesider.
Vejledt generelt om kravene til at alle obligatoriske mærkningsoplysninger skal foreligge inden et køb fra en
hjemmeside afsluttes (med undtagelse af batchnummer og holdbarhedsdato).
Særlige mærkningsordninger: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
- Kosttilskud Nutriway vitamin D og XS Magnesium Sticks er anmeldt.
- kilder til vitamin D og magnesium i kosttilskudsprodukterne Nutriway vitamin D og XS Magnesium Sticks
- Obligatorisk mærkning af kosttilskuddene Nutriway vitamin D og XS Magnesium Sticks.
- at der er fortaget analyser som dokumentation for mærkning med næringsdeklaration for produkterne
Nutriway vitamin D og XS Magnesium Sticks.
- at mængden af magnesium i produktet XS Magnesium Sticks ligger indenfor tilladte grænser for tilsætning jf.
kosttilskudsbek. nr. 39/2016
- Procent af referenceværdier for vitaminer og mineraler i kosttilskudsprodukterne Nutriway vitamin D og XS
Magnesium Sticks.
Tilsætningsstoffer m.v.: Kontrolleret fødevare indeholdende næringsstoffer. Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Stikprøvevis kontrolleret at produktet måltidserstatningssuppe til vægtkontrol, asiatisk
kyllingsmag overholder grænseværdierne for tilsatte næringsstoffer for vitamin A, D, E, jern, selen og
magnesium.
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