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Mærkning og information: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
Kosttilskud

kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.

Landgreven 3, 1 tv

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden

1301 København K

har rettet det meste af hjemmesiden med dansk mærkning,

33493053

virksomheden oplyser at hele hjemmesiden vil være
gennemgået og rettet senest 8. marts 2019. Det er oplyst at
mærkning med acesulfamkalium også vil være rettet her.
Virksomheden fremsender dokumentation for IMO (datablad
for IMO, datablad for Nutra-Go cake bar) til Fødevarestyrelsen
senest på mandag den 4. marts 2019.
Særlige mærkningsordninger: Fulgt op på indskærpelse fra
1

forrige kontrolbesøg. Forholdet er ikke bragt i orden. Følgende
er konstateret: Virksomheden markedsfører fortsat Nutramino

4

+pro Creatine som er et kosttilskud. Virksomheden havde
følgende bemærkninger Vi anmelder straks kosttilskuddet

4

Nutramino +pro Creatine. Bødeforelæg på 22.500 kr.
fremsendt.
Kontrolleret anmeldelse af virksomhedens mærkning af
kosttilskuddet Nutramino +pro PreWorkout The extreme rush.
Det indskærpes, at næringsdeklarationen skal følge
kosttilskudsbekendtgørelsen som angiver at Mængden af de
næringsstoffer eller stoffer med en ernæringsmæssig eller
fysiologisk virkning, som kosttilskuddet indeholder, skal anføres
i mærkningen i numerisk form. Følgende er konstateret:
Produktet Nutramino +pro PreWorkout The extreme rush har
angivet energiindhold i næringsdeklarationen. Virksomheden
havde følgende bemærkninger: Vi retter næringsdeklarationen.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.

X
Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger
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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.
Tilsætningsstoffer m.v.: Fulgt op på indskærpelse fra seneste kontrolbesøg. Forholdet er ikke bragt i orden.
Bødeforelæg på 22.500 fremsendt
Følgende er konstateret Virksomheden markedsfører fortsat Nutramino ISO Tonic strawberry tilsat kalium.
Produktet indeholder 15 mg kalium pr. 100 ml. produktet indeholder 500 ml (en portion). Indholdet af Kalium er
0,75 % af referenceindtaget pr. 100 ml og 3,75 % af referenceindtaget pr. portion.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi kan først nå at rette indhold og mærkning af produkter til
september måned 2019.
Der er ikke fulgt op på påbud om BCAA da påbud først er sendt den 20. februar og derfor fortsat er mulighed for
at klage
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