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Fødevarerejseholdet har foretaget opfølgende kontrol samt
2

kontrol på baggrund af en forbrugerklage.
Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for

1

kontrol.
Mærkning og information: Godkendte sundhedsanprisninger
eller på ON HOLD listen
Venolet
Kontrolleret anvendelse af sundhedsanprisning "Afhjælper
tunge og trætte ben" i annoncen for Venolet i Magasinet
Sundhed nr. 6 2019.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fremvist
dokumentation for, at anprisningen er på ON HOLD listen. OK
Temposil
Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Anvendelse af
følgende sundhedsanprisninger for Tempozil, "Blodomløb",
"hukommelse", "hørelse", "træthed" og "syn" i annoncen fra
UD&SE oktober 2019 samt Helse sep 2019
Følgende er konstateret: Virksomheden har fremvist
dokumentation for, at anprisninger er godkendte eller på On
Hold listen og overholder betingelserne for anvendelse. OK

X

On HOLD anprisninger/omskrivning
Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er
1 time 25 min.
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bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedene har ændret markedsføring for Virizil, Menoflora
og Macoform på hjemmesiden d. 10-12-2109.
Sedaforte - vildledning
Kontrolleret annonce for Sedaforte i Helse sep 2019
Det indskærpes, at fødevarer ikke må sælges under omstændigheder, der er egnet til at vildlede forbrugerne.
Følgende er konstateret: Sedaforte markedsføres i annonce fra "Sedaforte i Helse sep 2019" med "100%
naturlig". Produktet indeholder udover planter også fyldemidler, overfladebehandlingsmilder samt
fugtighedsbevarende middel. Produktet indeholder således ikke udelukkende naturlige indholdsstoffer, hvorfor
anprisningen med "100% naturlige" kan vildlede forbrugerne.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi troede, at vi havde fået denne anprisning fjernet. Vi kigger de
gamle annoncer igennem så det bliver fjernet.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Tempozil - ikke godkent anprisning
Kontrolleret anvendelse af sundhedsanprisningen på hjemmesiden www.wellvita.dk "og magasinet UD&SE
oktober 2019 "ofte bliver man opmærksom på nedsat blodcirkulation ved at hænder og fødder bliver kolde..."
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: Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation for, at anprisningen er godkendt,
eller at EFSA har en anprisning under vurdering, som omhandler det pågældende stof/planteingrediens.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi fjener anprisningen.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende 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
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regelefterlevelse medfører to gebyrbelagte opfølgende kontrolbesøg.
Særlige mærkningsordninger: Pligttekster
Kontrolleret at pligttekster for kosttilskud findes på hjemmeside www.wellvita.dk og emballage for følgende
produkter: Tempozil, Venolet, Sedaforte, Virizil og Macoform. OK
Virksomheden er bekendt med at pligteksterne ikke behøver at fremgå af annoncer, men kun ved dirkete salg til
forbrugeren.
Der er taget prints fra virksomhedens hjemmeside under kontrollen.
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