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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol på baggrund af
4

anden kontrol.

2

Udleveret retssikkerhedsblanket og henvist til klagevejledning.
Vejledt om betaling for kontrol.
Mærkning og information: Kontrolleret markedsføring med
sygdomsanprisninger.
Bødeforelæg på 5.000 kr. er fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører
produktet Brain Blend med en gavnlig virkning på sygdom.
Således skriver virksomheden på hjemmesiden
www.brainblend.dk: "Denne drik har jeg drukket i rigtig mange
år og særligt efter jeg fik min anden hjernerystelse, som
lægerne ikke troede jeg ville komme mig over. Sammen med
fokus på hjernemad var den en stor del af det jeg indtog under
min recovery i de 3 ½ år den varede. Og siden har jeg fortsat
med at drikke den - særligt i de perioder, hvor jeg har haft
ekstra travlt og brug for mere fokus. I dag er jeg 100% uden
mén fra hjernerystelse..." og i forbindelse med beskrivelse af
ingrediensen gurkemeje står der "Og ikke mindst elsker han at
bekæmpe evt. inflammationstilstande i din krop og hjerne" og
"Han bliver ekstra glad, hvis du spiser ham hver dag. Især hvis
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du har følger fra en hjernerystelse, døjer med inflammation
55 min.
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eller stress", samt "Derfor indeholder Brain Blend ingefærs hjerne-seje fætter gurkemeje og ingefær, som begge
er antiinflammatoriske..."
Virksomheden havde følgende bemærkninger: jeg kendte ikke reglerne og nu vil det blive lavet om.
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 anvender på hjemmesiden følgende uspecifikke sundhedsanprisninger
for produktet Brain Blend: om ingrediensen gurkemeje: "Han elsker at forbedre din fordøjelse som er afgørende
for hvordan din hjerne fungerer. Din fordøjelse som også bliver kaldet din anden hjerne, har et tæt sammenspil
med din hjerne. Han har det bedst i varme og når han er sammen med sort peber (...) og fedt, f.eks. lecithin - så
gør han nemlig mest gavn hos dig. Lecithin er gode fedtstoffer til din hjerne - som er noget af en fedtklump" og
"Det skal være nemt for dig at lave en drik, som er god for din hjerne". Om produktet Purple Brain skriver
virksomheden: "Purple Brain Drik nu varm kakao uden dårlig samvittighed - med med hjernegode fordele".
Virksomheden havde følgende bemærkninger: jeg kendte ikke reglerne og nu vil det blive lavet om.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Generelt vejledt om ernærings- og sundhedsanprisninger, herunder om sundhedsanprisninger der er under
vurdering (on-hold), samt om at al information virksomheden anvender i sin markedsføring er omfattet af
reglerne, inkl. links til andre hjemmesider.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret at virksomheden er registreret hos Fødevarestyrelsen: virksomheden har først
registreret sig på producentens adresse, men har efterfølgende ændret registreringen til Diamantvej 11 i
Ølstykke, ingen anmærkninger.
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