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Kontrollen er udført af Fødevarerejseholdet,
Kosttilskudsgruppen som en administrativ opfølgning på en
produktsikkerhedskontrol.

Gl. Kjølvej 3
8920 Randers NV

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: I forbindelse med
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produktsikkerhedskontrol af flg. 4 kosttilskudsprodukter: Food
Grown Daily Multi Nutrient, Food Grown Premenstrual
4

Complex, Food Grown Skin Hair and Nails samt Food Grown
Botanical Menopause Complex, alle med indhold af tørrede
blade fra planten hellig basilikum, fik virksomheden Safe Health
ApS et forbud mod markedsføring den 30. juli 2018.
Virksomheden har i foråret 2019 skiftet navn til Nature Team
ApS.
Planten er tidligere blevet risikovurderet af DTU
Fødevareinstituttet den 8. november 2012.
Risikovurderingerne peger på, at den normale struktur og
funktion af reproduktionssystemet og fertiliteten påvirkes
negativt ved indtagelse af friske blade, tørrede blade samt
ekstrakter af blade fra planten Ocimum tenuiflorum L. Det er
ikke ud fra den tilgængelige videnskabelige litteratur muligt at
fastsætte en grænse, hvorunder det kan antages at være
sundhedsmæssigt ubetænkeligt at indtage friske blade, tørrede
blade samt ekstrakter af blade fra planten Ocimum tenuiflorum
L.
I forbindelse med partshøringen over forbuddet fremsendte
virksomheden en del partshøringsbemærkninger. Disse
bemærkninger blev videresendt til DTU Fødevareinstituttet,
som blev anmodet om at foretage en vurdering af
virksomhedens partshøringsbemærkninger, og samtidig
opdatere risikovurderingen fra 2012.
DTU Fødevareinstituttet har fremsendt deres nye
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risikovurdering til Kosttilskudsgruppen den 10. juli 2019, hvori
de konkluderer følgende: DTU Fødevareinstituttets samlede
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gennemgang af de fem artikler (som virksomheden har fremsendt) viser, at ingen af dem indeholder
oplysninger, der kan bruges til at afklare, om der er eventuelle skadelige effekter på reproduktion eller fertilitet
efter dosering med blade fra O. tenuiflorum. Udsagnene i partshøringen (fremsendt af virksomheden)
indeholder ikke videnskabelige data, der støtter, at planten er sikker at anvende. Tværtimod nævner
virksomheden, at planten har en virkning på reproduktionen og har været anvendt i stedet for p-piller. Der er
heller ikke ved en opdateret litteratursøgning frem til 12. juni 2019 fundet referencer, der ændrer på DTU
Fødevareinstituttets tidligere toksikologiske vurdering fra 2012.
På baggrund af DTU Fødevareinstituttets nye risikovurdering med gennemgang af virksomhedens fremsendte
partshøringsbemærkninger vurderer Kosttilskudsgruppen, at det kan være sundhedsskadeligt at indtage de 4
ovenfor nævnte kosttilskud.
Med baggrund i ovenstående er der fremsendt et bødeforlæg på 20.000 kr til virksomheden.
Virksomheden blev den 11. juli 2019 partshørt over et påbud om tilbagekaldelse af de 4 ovenfor nævnte
produkter.
Virksomheden har fremsendt dokumentation for, at produkterne ikke har været solgt siden sidste forår, hvorfor
forbuddet er efterlevet. Virksomheden har derudover fremsendt oplysninger om, at holdbarheden for de solgte
produkter er udløbet den 1. maj 2019.
Der er derfor ikke noget at tilbagekalde, hvorfor dette påbud er frafaldet.
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