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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol på baggrund af en
anmeldelse
Norddigesvej 2, 1 tv

Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for

8240 Risskov

kontrol.

35809740

Mærkning og information: Kontrolleret anvendelse af
ernærings og/eller sundhedsanprisninger.
Det indskærpes, at det kun er tilladt at anvende
ernæringsanprisninger, hvis de er angivet i bilag til
anprisningsforordningen og overholder kriterierne for
anvendelse
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører
produkterne BCAA Aminosyrer (varianterne hindbær, appelsin,
lemon). Fødevarestyrelsen vurderer at anprisningen ”BCAA” er
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en ernæringsanprisning, da den antyder, at produktet har
gavnlige ernæringsmæssige egenskaber på grund af det
næringsstof eller andre stoffer, som den indeholder.
Anprisningen "BCAA" er ikke omfattet af den godkendte
anprisning i anprisningsforordningens bilag ”Indeholder (navn
på næringsstof eller andet stof)”.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det var vi ikke
klar over, det vil blive rettet snarest.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden eller
på udleveret/fremsendt retssikkerhedsblanket.
Kontrolleret anvendelse af følgende sundhedsanprisninger
anvendt for produkterne BCAA Aminosyrer på hjemmesiden
www.linuspro.dk:
"...BCAA før og efter træning bidrager til at nedsætte skaden af
muskelproteiner, letter restitutionstiden og hjælper positivt til
en øget proteinsyntese", "Vedligeholder muskelvæv",
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"reducerer muskelømhed".
Det indskærpes, at det ikke er tilladt at anvende andre
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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,
herunder at sammenhængen mellem stoffet/planteingrediensen og anpriste effekt er i overensstemmelse med
ID-nummeret.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har tidligere fjernet disse anprisninger, men de er kommet på
igen ved en fejl efter en hjemmesideopdatering.
Virksomheden fjernede anprisningerne under tilsynet.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Virksomheden har anmodet om aktindsigt i anmeldelsen.
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