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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol på baggrund af en
4

forbugerklage. Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt
om betaling for kontrol.
Mærkning og information: Kontrolleret markedsføring med
sygdomsanprisninger.
Bødeforelæg kr. 5000,- fremsendt. Vil blive fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører
Aroniabær og Ingefærsshots på www.maggies.dk med en
gavnlig virkning på sygdom fx:
Fanene - Kategorier - Rochester Ginger
- "Ingefærroden er nok mest kendt for dens
antiinflammatoriske effekt, og da inflammation indgår i
udviklingen af stort set alle velfærdssygdomme, så kan det for
os alle sammen være en god ide bruge mere ingefær i den
daglige madlavning.
Ingefær har erfaringsmæssigt vist sig velegnet blandt andet
som middel mod gigtsmerter, køresyge, kvalme, hoste,
fordøjelsesbesvær og forstoppelse og kan for nogle have
lindrende effekt i forbindelse med kemoterapi."
- "Gigtsmerter...."
Fanen - information - Aronia Bær
- Afsnittet - Aronia Saft. "Det lille mærkerøde bær kan derfor
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blandt andet styreke kroppens immunsyste, dæmpe
1 time 12 min.
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aldringsprocessen beskytte mod sygdomme..."
- Afsnittet - information -Superfrugten, der er sund for hele kroppe. "Aroniabær kan beskytte mod sygdomme
som kræft, Alzheimer og urinvejsinfektioner. Derudover har de også en positiv effekt i forhold til vores hjerte og
blodkar, bærrene virker bakteriedræbende"
Det er ikke tilladt at anprise en fødevare med egenskaber vedrørende forebyggelse, behandling og helbredelse
af en menneskelig sygdom eller give indtryk af sådanne egenskaber.
Inflammation, køresyge, kvalme, hoste, gigtsmerter, Kræft, Alzheimer og urinvejsinfektioner betragtes som
sygdomsanprisninger
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi sletter siden.
Informationssiderne om Aronia Bær og Ingefærsshots blev fjernet under tilsynet.
Det indskærpes, at henvisninger til generelle, uspecifikke gavnlige virkninger, som næringsstoffet eller fødevaren
har for et godt almenhelbred og velvære, må kun anvendes, hvis de ledsages af en beslægtet specifik
sundhedsanprisning, der er opført på de i artikel 13 eller 14 fastsatte lister. Følgende er konstateret på
www.maggies.dk : virksomheden anpriser Aroni bær som sunde fx. under fanen Information- aronia saft- "De
super sunde aronia bær", "Aroniabær er meget rige på viraminer ..... og en lang række andre sunde stoffer" og
Superfrugten, der er sund for hele kroppen" uden at angive en godkent anprisning.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Fjernes og vi retter til efterfølgende. Indskærpelse medfører
gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Ydet vejledning sundheds- og ernæringsanprisninger
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