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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol på baggrund af
forbrugerhenvendelse.
Arne Jacobsens Allé 7

Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for

2300 København S

kontrol. Tilsynet er en delt kontrol mellem Fødevaresafdelingen

38688928

og Rejseholdet, Kosttilskudsgruppen.
Mærkning og information: Bødeforelæg på 20.000 kr
fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører NAN Pro
2 modermælkserstatning med en gavnlig virkning på sygdom.
Således skriver virksomheden på hjemmesiden
www.nestlebornemad.dk om NAN Pro 2 HM-O i artiklen Vores
største nyhed - NAN Pro 2 HM-O: "NAN Pro 2 HM-O er et
4

produkt af højeste kvalitet som indeholder en oligosakkarid
som er strukturelt identisk med den mest forekommende

2

oligosakkarid i modermælk" og i artiklen Humane Mælke
Oligosakkarider - en af modermælkens nøgleingredienser:
"Forskere har for nylig klarlagt funktionen af en af
modermælkens nøgleingredienser - nemlig Humane Mælke
Oligosakkarider (HMOs). HMOs er den tredje største
bestanddel i modermælken (bortset fra vand) og det unikke
med HMOs er, at de, med hver eneste dråbe modermælk, rent
faktisk giver det ammede barn en beskyttelse mod infektioner.
Her er nogle fakta om HMOs, som vi synes er meget
spændende...De er en unik nøgleingrediens som findes
naturligt i modermælk...De hjælper de gode bakterier med at
vokse i dit barns tarm, hvilket giver mindre plads til de dårlige
bakterier. De er smarte - de kan fjerne visse skadelige bakterier
som kommer ind i kroppen og sørge for at de ikke gør skade på
dit barn." Virksomheden skriver desuden i artiklen Amning
bidrager til en god bakterieflora og en sund tarm: "Probiotika
kan påvirke tarmfloraen i en positiv retning. Probiotika er et
andet navn for de levende mælksyrebakterier som tilsættes
visse typer af mad eller gives som tilskud. De kan øge
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mængden af de "gode" bakterier i tarmen og mindske de
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"dårlige" bakterier, som er dem der forårsager sygdomme/infektioner. Det kan være en fordel for spædbørn med
maveproblemer at få klinisk dokumenteret mælkesyrebakerier til spædbørn. Lactobacillus reuteri er en
mælkesyrebakterie som børn kan få i visse typer af mad eller som tilskud." Både NAN Pro HM-O 1 og 2
indeholder, jf. emballage, Lactobacillus reuteri. Det er Fødevarestyrelsens vurdering at henvisninger til gavnlige
virkninger mod sygdomme/infektioner er sygdomsanprisninger. Virksomheden havde følgende bemærkninger:
nogle af artiklerne er ved at blive ændret, troede det måske var gjort allerede, vi vil gerne vende tilbage med
yderligere kommentarer fra en kollega der ikke er her i dag.
Vejledt generelt om regler for sundhedsanprisninger, herunder forbud mod oplysninger der kan skabe frygt hos
forbrugerne.
Særlige mærkningsordninger: Det indskærpes, at det er forbudt at markedsfører modermælkserstatning og
tilskudsblandinger med udtryk såsom ”humaniseret”, ”modertilpasset”, "tilpasset" eller lignende.
Følgende er konstateret: Produkterne "Nestlé NAN Pro 1 800 g pulver" og "Nestlé NAN Pro 1 200 ml drikkeklar"
er mærket med "HM-O". Produkterne "Nestlé NAN Pro 2 800 g pulver" og "Nestlé NAN Pro 2 200 ml drikkeklar"
er mærket med "HM-O" og "Humane mælkeoligosakkarider er en bestandel som findes i modermælk".
På virksomhedens hjemmesiden www.nestlebornemad.dk står bl.a.:
- Vedr. produktet "Nestlé NAN Pro 2": "Mere end 150 års erfaring - nu med NAN Pro 2 HM-O. I 2018 forsætter vi
vores innovationer i Danmark med lanceringen af NAN Pro 2 HM-O. NAN Pro 2 HM-O er et produkt af højeste
kvalitet som indeholder en oligosakkarid som er strukturelt identiskt med oligosakkariden som der findes mest
af i modermælk, 2’FL*."
- I artiklen Vores største nyhed - NAN Pro 2 HM-O: "NAN Pro 2 HM-O er et produkt af højeste kvalitet som
indeholder en oligosakkarid som er strukturelt identisk med den mest forekommende oligosakkarid i
modermælk"
- I artiklen Humane Mælke Oligosakkarider - en af modermælkens nøgleingredienser: "Forskere har for nylig
klarlagt funktionen af en af modermælkens nøgleingredienser - nemlig Humane Mælke Oligosakkarider (HMOs).
HMOs er den tredje største bestanddel i modermælken (bortset fra vand)...".
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Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi er allerede ved at ændre mærkningen af produkterne og
markedsføringen på hjemmesiden.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Fødevarestyrelsen anmoder om dokumentation for at produkterne Isosource Junior Vanille, Isosource Junior
Fibre og Isosource Junior (neutral) overholder kravene til produkter der markedsføres som fødevarer til særlige
medicinske formål (egnethed).
Produkter markedsføres som et produkt "Til ernæringsmæssig behandling/håndtering af patienter med risiko for
malnutration. Även lämplig vid tex Chrons sjukdom".
Vejledt generelt om ændringer i lovgivningen vedr. markedsføring af modermælkserstatninger. Bl.a. forbud mod
brug af ernærings- og sundhedsanprisninger.
Fotodokumentation taget af emballager. Udskrifter af hjemmeside anvendt på tilsynet.
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