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Virksomhedens egenkontrol: Fulgt op på indskærpelse fra
forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Kontrolleret
Shetlandsgade 3, 3

virksomhedens risikoanalyse for tilsatte næringsstoffer i

2300 København S

berigede drikkevarer. Ingen anmærkninger

33503946

Vejledt konkret om tilpasning af risikoanalysen, så det fremgår,
at virksomheden har forholdt sig til de nationale regler der er
på området.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside https://nobealoevera.com/da/,
1

https://www.vitaminwell.com/da/, https://barebells.com/da/,

1

https://nocco.com/da/
Mærkning og information: Det indskærpes, at det kun er tilladt

2

at anvende ernæringsanprisninger, hvis de er angivet i bilag til

1

anprisningsforordningen og overholder kriterierne for
anvendelse.
Følgende er konstateret: Virksomheden skriver "ikke tilsat
sukker" på deres produkt Barbells Apple Pie Core. 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 havde følgende bemærkninger: Vi er belvet
opmærksomme på, at isomalto-oligosaccharider er
omdiskuteret i forhold til om det er en fiberingrediens og er
derfor påbegyndt at udskifte ingrediensen i vores barer med
Polydextrose.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Det indskærpes, at henvisninger til generelle, uspecifikke

X

gavnlige virkninger, som næringsstoffet eller fødevaren har for
et godt almenhelbred og velvære, kun må anvendes, hvis de
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ledsages af en beslægtet specifik sundhedsanprisning, der er opført på de i artikel 13 eller 14 fastsatte lister.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører produkterne Vitamin Well Zero Hydrate og Vitamin Well
Zero Prepare, hvor mærkningen med "Hydrate" og "Prepare" ikke er ledsaget af en beslægtet specifik
sundhedsanprisning.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi mener ikke, at dette er sundhedsanprisninger, men at det er et
fantasinavn i forbindelse med handelsnavnet.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens anvendelse af følgende ernæringsanprisninger:
Zero, sukkerfri, Vitamin C+D+biotin på produktet Vitamin Well Zero Hydrate
Zero, sukkerfri, Vitamin C+D+B12 på produktet Vitamin Well Zero Prepare og
20 grams of protein, no added sugar på produktet Barbells Salty peanut proteinbar samt
13 grams of protein på Barbells Apple Pie Core protein bar.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fremvist dokumentation for, at ernæringsanprisninger overholder
lovgivningens krav.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: At produkterne Barbelles Apple Pie Core proteinbar, Vitamin Well
Zero Prepare og Nobe Aloe Vera med Jordbær smag er mærket med ingrediensliste, herunder fremhævelse af
allergener, nettovægt, næringsdeklaration og ansvarlig virksomhed indenfor EU.
Det er konstateret, at vitamin C i Nobe Aloe Vera med Jordbær smag mangler kategoribetegnelse for funktion i
produktet.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer.
Vejledt generelt om reglerne for sundhedsanprininger, herunder at det er stoffet der kan anprises og ikke
produktet.
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