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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol på baggrund af
anmeldelse. Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om
Staushedevejen 10

betaling for kontrol.

6621 Gesten

Mærkning og information: Colostrum - rig på protein

28310102

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens
anvendelse af følgende ernæringsanprisninger: "Særlig rig på
proteiner" samt "Højt indhold af proteiner" på hjemmesiden
www.biodanephama.com d 5-2-2020.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fremvist
dokumentation for, at ernæringsanprisninger overholder
lovgivningens krav.
Ydet vejledning om at "særlig" ikke er en godkendt
ernæringsanprisning. Vurderes i dette tilfælde som en
4

bagatelagtig overtrædelse.
Sygdomsanprisninger
Kontrolleret markedsføring med sygdomsanprisninger.
Forholdet politianmeldes.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører Colodan
Whole Colostrum med en gavnlig virkning på sygdom på
virksomhedens hjemmeside www.biodanepharma.com bl.a.:
- Der findes flere hundrede forskellige bioaktive stoffer i
colostrum, hvis biologiske funktion i naturen er at hjælpe
tarmen til en mere effektiv optagelse af næringsstoffer,
stimulere cellevækst, indgå i immunsystemet og bidrage til
beskyttelsen mod angreb fra bakterier, virusser og svampe.
-De fleste kan inddeles i fire kategorier, hvoraf
immunoglobulinerne udgør den største fraktion -Naturlige
vækstfaktorer – bidrager til heling af beskadigede celler og
dannelsen af forskellige slags celler
- Koens colostrum har et ekstraordinært højt indhold af
bioaktive stoffer, over 250 forskellige bioaktive komponenter
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som alle hjælper med at styrke kalven og beskytte den mod
sygdom.
- Colostrum indeholder simpelthen et komplet immunsystem til
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kalven med immunoglobuliner, anti-mikrobielle og anti-inflammatoriske stoffer. Samtidig indeholder colostrum
en masse bioaktive stoffer, som hjælper med at færdigmodne den nyfødte kalvs tarm. Derved bliver kalven
beskyttet mod udefrakommende angreb fra bakterier, virusser og svampe samtidig med, at tarmen bliver i stand
til at arbejde med føden og optage næringsstoffer.
- Biodane Pharma leverer colostrum til danske universiteter og hospitaler, der kortlægger de bioaktive stoffer i
colostrum og forsker i effekten på mave/tarm, immunforsvar og infektioner.
Vejledt om at virksomheden også er ansvarlig for markedsføring via links til forskning.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi vil gemmegå hjemmesiden.
Kontrolleret anvendelse af sundhedsanprisninger vedr. effekten af colostrum på virksomhedens hjemmeside fx.
- "Colostrum er fra naturens side skabt til at ernære og styrke de nyfødte pattedyr og til at opbygge og støtte de
nyfødtes immunsystem og fordøjelsessystem lige fra fødslen. Colostrum tilfører vigtige bioaktive stoffer, der
beskytter tarmen og bidrager til at aktivere de nyfødtes immunforsvar."
-"Bioaktive stoffer i colostrum -Colostrum har et højt indhold af proteiner og et naturligt indhold af
immunoglobulin G (IgG). Det indeholder en lang række bioaktive stoffer, vitaminer, mineraler, fedt og proteiner,
som tilsammen udgør en solid 'startpakke' til den nyfødte og hjælper med at færdigmodne og styrke både
fordøjelsen og immunforsvaret."
- "De fleste kan inddeles i fire kategorier, hvoraf immunoglobulinerne udgør den største fraktion:
Immunoglobuliner – opbygger, stimulerer og balancerer kroppens immunforsvar, Peptider – proteiner med en
antimikrobiel effekt, Prebiotiske faktorer – stimulerer og vedligeholder en sund mikroflora i tarmen".
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 den pågældende ingrediens, herunder at
sammenhængen mellem ingrediensen og anpriste effekt er i overensstemmelse med ID-nummeret.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi kan umiddelbart ikke fremvise dokumentation for at
anprisningerne er godkendte eller på on-hold, da vores markedsføringsansvarlige ikke er tilstede p.t. Vi
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undersøger det og vender tilbage i uge 7.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
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