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Kontrolrapporten er ændret den 28. november 2019
Kosttilskud

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på indskærpelse fra

Carl Gustavs Gade 3, 1

kontrolbesøget den 13. november 2017. Forholdet er bragt i

2630 Taastrup

orden.

21264296

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden
markedsfører ikke længere XS Power Drink indeholdende
Ginseng. Udleveret produktspecifik risikovurdering fra DTU for
1

produktet XS Power Drink.
Mærkning og information: Påbud om ændring af markedsføring
fremsendt.
Følgende er konstateret: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
tilsyn. Forholdet er ikke bragt i orden. Virksomheden anvender

3

fortsat uspecifikke ernæringsanprisninger på produkterne XS
proteinbar med chokoladesmag og Body Key fedreduceret
milkshake. På XS proteinbar med chokoladesmag anprises
"indeholder B-vitaminkomplex" og på produktet fedreduceret
milkshake anprises "en lækker...og giver en fedtreduceret
kostprofil med makronæringsstoffer". Det er Fødevarestyrelsen
vurdering, at ”B-vitaminkomplex” og ”Makronæringsstoffer” er
uspecifikke ernæringsanprisninger.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi mener at
makronæringsstoffer blot er en generel betegnelse og ikke en
uspecifik ernæringsanprisning. B-vitaminkomplex er blot en
betegnelse for en sammensætning af B-vitaminer, der er i
produktet.
Et påbud medfører gebyrbelagt op følgende kontrol. 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 regelefterlevelse medfører to

X

gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.
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Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er delvist bragt i orden. Virksomheden har fremvist
dokumentation på en række fødevarer, som de har sammenlignet deres Body Key fedtreduceret milkshake med.
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. Sammenligningen skal være på produkter der
er repræsentative for markedet (det danske). Det er kun tilladt at anvende ernæringsanprisninger, hvis de er
angivet i bilag til anprisningsforordningen og overholder kriterierne for anvendelse.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører produktet ” Body Key fedtreduceret milkshake” med
ernæringsanprisningen ”fedtreduceret” på deres hjemmeside og på mærkningen af produktet. Virksomheden
har fremvist dokumentation på en række fødevarer, som de har sammenlignet deres Body Key fedtreduceret
milkshake med. Virksomheden oplyser, at produkterne ikke er udvalgt ud fra hvad der er markedsført på det
repræsentative marked (Danmark). Den fremviste dokumentation viser, at der er flere produkter der har et
lavere fedtindhold end virksomhedens produkt. Fem af ni produkter har et indhold på hhv. 1.8, 2.1, 2.5, 3.1 og
3.7 gram fedt pr. portion. Virksomhedens produkt indeholder 5,7 g fedt pr. portion. De fire andre produkter
indeholder hhv. 5.9, 6.0, 6.6 og 7.0 g fedt pr. portion. Virksomheden har således med den fremviste
dokumentation ikke kunne dokumentere at indholdet af fedt i produktet er reduceret med minimum 30 %
sammenlignet med tilsvarende produkter på det danske markedet.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Der er ingen definition på milkshake og dette er vores bud på
sammenlignelige produkter.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.

Kontrolleret ernæringsanprisninger. Skriftlig indskærpelse fremsendt
Det indskærpes, at det kun er tilladt at anvende ernæringsanprisninger, hvis de er angivet i bilag til
anprisningsforordningen og overholder kriterierne for anvendelse.
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Følgende er konstateret: Virksomheden skriver "ikke tilsat sukker" på deres produkt XS chokoladebar. Produktet
er tilsat isomalto-oligosaccharider. Fødevarestyrelsen vurderer at i henhold til specifikationen i forordning
2018/1023 indeholder denne ingrediens en vis mængde glucose og isomaltose, som er henholdsvis mono- og
disaccharider. Dette gør, at der også er fastsat krav til, at der på mærkningen skal stå ”en kilde til glucose”.
Virksomheden vil indsende dokumentation for produktet indhold af sukkerarter og fibre.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi mener indholdet i produktet overholder kriterierne for
anprisningen "ikke tilsat sukker"
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Vejledt om pligtteksten "en kilde til glucose" i produkter indeholdende novel food ingrediensen
isomalto-oligosaccharider
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