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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på påbud om
Kosttilskud

tilbagekaldelse fra den 13-07-2018. Forholdet er bragt i orden.

Carl Gustavs Gade 3, 1

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden

2630 Taastrup

har tilbagekaldt kosttilskudsproduktet Nutriway Double X fra

21264296

det danske marked.
Mærkning og information: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
1

kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden
har på hjemmesiden tilført de 2 godkendte
sundhedsanprisninger ved markedsføringen af
måltidserstatningen "Asiatisk kyllinge suppe".
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Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er
delvist bragt i orden. Det indskærpes, at henvisninger til
generelle, uspecifikke gavnlige virkninger, som næringsstoffet
eller fødevaren har for et godt almenhelbred og velvære, kun
må anvendes, hvis de ledsages af en beslægtet specifik
sundhedsanprisning, der er opført på de i artikel 13 eller 14
fastsatte lister. Følgende er konstateret: Virksomheden har
ændret teksten på hjemmesiden for produktet
”body-key-chokoladeshake”. Teksten ""tabe dig på en nem
måde", "instant meal som støtter din vægtstyring" er fjernet.
Men produktet markedsføres fortsat på hjemmesiden under
fanen "vægtstyring”. Herudover står der under "oversigt" for
produktet: ”Denne bodykey-chokoladeshake giver dig et
balanceret indhold af makronæringsstoffer på en hurtig og
lækker måde! ”. Under "Vigtige egenskaber” for produktet
står:” Giver et instant-måltid med et balanceret indhold af
makronæringsstoffer.”. Under "forslået anvendelse" for
produktet står: ”Personer, der ønsker en velsmagende måde til
at styre portionerne og kalorieindtaget”.
Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at virksomheden i deres
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markedsføring fortsat indikere, at produktet er beregnet til
vægtkontrol. Teksten på hjemmesiden er ikke ledsaget af én af
31-01-2019
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de 2 godkendte specifikke sundhedsanprisninger.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi vil ændre markedsføringen.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på
minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Anmærkninger hos sådanne virksomheder med dårlig
regelefterlevelse medfører to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg
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