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Fødevarerejseholdet har foretaget opfølgende kontrol.
Kosttilskud

Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for

Hasselvej 1

kontrol.

4780 Stege

Mærkning og information: Fulgt op på indskærpelse fra 24.

10216109

april 2019. Indskærpelsen er delvist efterkommet og fastholdes
derfor.
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.
2

Følgende er konstateret: på hjemmesiden www.smuukskin.dk

1

markedsfører virksomheden produktet PureSkin med bl.a.
anprisningen "et tilskud til de dybe hudlag, hvor porerne og de
fine kapillærer har deres udspring", produktet Hair Booster
markedsføres med bl.a. anprisningen "Taurin og L-cystein er
fundamentale aminosyrer".
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi retter og
gennemgår hjemmesiden.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Fulgt op på indskærpelse fra 24. april 2019. Forholdet er delvist
bragt i orden og fastholdes derfor.
Det indskærpes, at det ikke er tilladt at anvende andre
sundhedsanprisninger end dem, der er godkendte eller
omfattet af overgangsbestemmelser (”on hold”).
Følgende er konstateret: På hjemmesiden www.smuukskin.dk

X

markedsfører virksomheden produkter med
sundhedsanprisninger, hvor til virksomheden ikke kunne
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fremvise dokumentation for, at anprisningerne er godkendt, eller at EFSA har en anprisning under vurdering
(on-hold), som omhandler det pågældende stof/planteingrediens, herunder at sammenhængen mellem
stoffet/planteingrediensen og anpriste effekt er i overensstemmelse med et ID-nummer on-hold.
Således markedsføres bl.a. produktet PureSkin med "Smuuk Skin PureSkin styrker huden indefra med
bekyttende vitaminer...", anprisningen indikerer at det er produktet der har effekten, tilsvarende markedsføres
YouthOptimizer, HairBooster, SunPrepare og HydroBalance med anprisninger af at produkterne har gavnlige
sundhedsmæssige virkninger.
Produktet PureSkin markedsføres desuden med "Indeholder vitaminer..., der beskytter huden mod oxidativ
stress og bidrager til vedligeholdelse af et normalt fungerende immunsystem".
Produktet SunPrepare markedsføres med "Med den unikke kombination af vitaminer og mineraler, karotenoider
påbegynder huden sin pigmentering, og samtidig tilføres huden vigtige vitaminer, som beskytter cellerne" og
produktet YouthOptimizer markedsføres med "Det enestående kompleks af vitaminer, mineraler, ceramider og
kollagen tilfører huden fundamentale næringsstoffer, der støtter hudens naturlige struktur i det dybe hudlag".
Virksomheden anpriser dermed at det er den "den unikke kombination" eller "det enestående kompleks" af
næringsstoffer i produktet der har en gavnlig virkning, der er ikke en tilladt sundhedsanprisning for
kombinationen af vitaminer, mineraler og karotenoider som produktet indeholder.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: vi retter og gennemgår det igen.
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
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regelefterlevelse medfører to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.
Kontrolleret ernæringsanprisning på hjemmesiden www.smuukskin.dk.
Følgende er konstateret: virksomheden anvender ikke-tilladte ernæringsanprisninger, idet de skriver
"Indeholder plantestoffer" om Youth Optimizer og "Indeholder vitaminer" om Pure Skin. Der er ingen tilladte
ernæringsanprisninger for kategorier af næringsstoffer.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om ernæringsanprisninger der henviser til et generelt indhold af næringsstoffer.
Godkendelser m.v.:
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: at hjemmesiden www.vitacaremama.dk er drives af Jemo-Pharm,
Hasselvej 1 i Stege og at hjemmesidens ansvarlige dermed er en registreret fødevarevirksomhed.
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