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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret
Kosttilskud

uden anmærkninger: Virksomhedens procedurer for

Carl Gustavs Gade 3, 1

håndtering af kundeklager. Vejledt generelt om, hvornår

2630 Taastrup

Fødevarestyrelsen skal kontaktes i tilfælde af

21264296

sundhedsskadelige fødevarer.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden
1

anmærkninger: Virksomhedens risikoanalyse. Vejledt konkret
om vurdering og begrundelse for vurdering i forhold til GMP
eller CCP.

1
1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på

2

egen hjemmeside www.amway.dk
Mærkning og information: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens anvendelse af følgende
ernæringsanprisninger på produktet XS proteinbar med
chokoladesmag samt på hjemmesiden under samme produkt:
indeholder 20 g protein, højt proteinindhold samt højt
fiberindhold.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fremvist
dokumentation for, at ernæringsanprisninger overholder
lovgivningens krav.
Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Anvendelse af
følgende sundhedsanprisninger på produktet XS proteinbar
med chokoladesmag samt på hjemmesiden for samme
produkt: Selen er med til at beskytte cellerne mod oxidativt
stress, "højt indhold af protein, der bidrager til øget
musklemasse og til at vedligeholde muskelmasse" samt
"protein bidrager til at understøtte øget muskelmasse efter

X

X

træning".
Følgende er konstateret: Virksomheden har fremvist
dokumentation for, at anprisning er godkendt og overholder
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betingelserne for anvendelse.
Kontrolleret ernæringsanprisninger.
Det indskærpes, at det kun er tilladt at anvende ernæringsanprisninger, hvis de er angivet i bilag til
anprisningsforordningen og overholder kriterierne for anvendelse.
Følgende er konstateret: Virksomheden skriver på produktet XS proteinbar med chokoladesmag: "indeholder et
B-vitaminkomplex". På produktet Body key fedtreduceret milkshake skriver de: "en lækker....og giver en
fedtreduceret kostprofil med makronæringsstoffer. "B-vitaminkomplex" og "makronæringsstoffer" vurderes som
uspesifikke ernæringsanprisninger.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi vil ændre mærkningen
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Kontrolleret ernæringsanprisninger.
Det indskærpes, at sammenlignende ernæringsanprisninger skal sammenligne den pågældende fødevares
sammensætning med en række fødevarer i samme kategori, som ikke har en sammensætning, der tillader, at de
ledsages af en anprisning, herunder andre varemærkers fødevarer.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører produktet "Body Key fedtreduceret milkshake med
chokoladesmag". Virksomheden kunne på kontroltidspunktet ikke fremvise dokumentation på sammenlignelige
produkter i samme kategori.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har ikke dokumentation her. Vi vil undersøge om den er
udarbejdet.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Vejledt generelt om reglerne for brug af anprisningen "kulhydratreduceret"
Virksomheden er den 6. juni 2019 orienteret om, at anmærkninger til virksomheder med dårlig regelefterlevelse
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medfører to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.
Dette indebærer, at Fødevarestyrelsen vil gennemføre endnu et ekstra kontrolbesøg i virksomheden, selvom der
på dette kontrolbesøg ikke er meddelt anmærkninger.
Det sker med henblik på at medvirke til en varig forbedring af virksomhedens regelefterlevelse.
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