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Fødevarerejseholdet og FødevareKøbenhavn har foretaget
kontrol på baggrund af to anmeldelser.
Arne Jacobsens Allé 7

Kontrollen er foretaget via on-line møde.

2300 København S

Retssikkerhedsblanket er fremsendt. Vejledt om betaling for

38688928

kontrol.
Mærkning og information: Kontrolleret markedsføring med
sygdomsanprisninger.
Bødeforelæg på 30.000 kr. er fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører
fødevarer med en gavnlig virkning på sygdom.
Virksomheden oplyser på hjemmesiden
4

www.nestlehealthscience.dk under punkterne Diagnoser –
Fødevareallergi - Mælkeallergi – Amning og overskriften

2

”Amning af spædbørn med mælkeallergi” følgende: ”For børn
med mælkeallergi, hvor modermælken ikke er nok, eller for de
børn, som af en eller anden årsag ikke kan ammes, findes der
specialprodukter, der er fri for mælkeprotein.”
Lige nedenfor under overskriften ”Informationsbrochure –
mælkeproteinallergi” kan forbrugeren finde mere information i
virksomhedens brochure om ”mælkeproteinallergi, symptomer,
tips & råd samt en symptomdagbog”. Brochuren kan vælges på
dansk, engelsk og arabisk. Ved at klikke på linket ”Dansk”
kommer forbrugeren frem til den omtalte brochure med titlen
”Har du mistanke om at dit barn har komælksproteinallergi?”
På forsiden er det oplyst at folderen indeholder ”Information til
forældre”.
I brochuren skriver virksomheden bl.a. ”Hvad er
komælksproteinallergi?” og ”Hvordan opstår fødevareallergier?
Fødevareallergier kan ramme hvem som helst, men man har

X

set, at der for eksempel er en øget risiko for spædbørn, hvis der
er fødevareallergi i familien. Komælksproteinallergi opstår, når
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barnets immunsystem reagerer negativt på proteinet i komælk. Et barn som ammes, reagerer på det
komælksprotein, som passerer gennem moren og ud i hendes modermælk. Hvis barnet i stedet får
modermælkserstatning, opstår reaktionen på mælkeproteinet i erstatningen.” På de efterfølgende sider kan
forbrugeren læse om symptomer for og diagnosticering af komælksproteinallergi, samt udfylde en
symptomdagbog.
Brochuren slutter med afsnittet ”Hvis dit barn er under 6 måneder og der ikke er nok modermælk”, hvor der står
”Til de børn, som er allergiske over for komælksprotein, og ikke får nok modermælk, eller til dem som af en eller
anden grund ikke ammes, findes der specialernæringer, som er fri for komælksprotein.”
På hjemmesiden under punktet Produkter ses det at virksomheden markedsføre produktet Althera som der på
hjemmesiden oplyses er et ”veltolereret valg til spædbørn med konstateret komælksproteinallergi”.
Det er Fødevarestyrelsens vurdering at når virksomheden beskriver sygdommene mælkeallergi og
komælksproteinallergi, herunder at virksomheden oplyser om en øget risiko for mælkeallergi og komælksallergi,
hvis der er fødevareallergi i familien, og når virksomheden samtidigt oplyser at der findes specialprodukter der
er udviklet til at hjælpe spædbørn med disse sygdomme, ledes forbrugeren til at tro at et eller flere af
virksomhedens produkter kan have en gavnlig virkning på sygdom, herunder at produkterne kan forebygge eller
behandle sygdommene mælkeallergi og komælksproteinallergi. Det er Fødevarestyrelsens vurdering at de
specialprodukter der omtales bl.a. er Althera.
På virksomhedens hjemmeside oplyses det at materialet kun er tilgængeligt for sundhedspersonale og kunden
spørges om: "Er du sundhedspersonale?" efterfulgt af valgmuligehderne ja og nej. Der er ikke yderligere
begrænsning, hvis man som kunde vælger at trykke ja. Forbrugeren har dermed adgang til samme oplysninger
som sundhedspersonale.
Virksomheden oplyste at brochuren udleveres til forbrugerne af sundhedspersonale. På forsiden af brochuren
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fremgår det at den er lavet af NestleHealthScience og virksomhedens kontaktinformation, herunder navn,
adresse, telefonnummer, mailadresse og hjemmesiden www.nestlehealthscience.dk er oplyst bagerst i
brochuren.
Der er anvendt udskrifter fra virksomhedens hjemmeside af 10. februar 2020, det er på kontroldagen
konstateret at forholdene er uændrede på hjemmesiden.

Virksomheden havde følgende bemærkninger: det er skrevet ud fra at Sundhedsstyrelsen anbefaler produkter
med hydrolyseret protein til spædbørn i familier, hvor der er fødevareallergi. Vi nævner ikke specifikke produkter
i folderen og kan ikke se vi markedsføre produkter i forhold til allergierne. Althera kan kun købes på apoteket på
grøn recept. Hvis man ikke er sundhedspersonale skal man svare ærligt og svare nej. Det er den måde de fleste
virskomheder der markedsføre FSMP produkter på gør - vi har ikke set andre måder at målrette informationerne
til sundhedspersonale på. Virksomheden vil være trykkest ved at afsenderen af brochuren fremgår.
Særlige mærkningsordninger: Følgende er konstateret: På virksomhedens Facebook side den 17. oktober 2019
markedsfører virksomheden tilskudsblandinger som "anbefalet" fra 6 måneder. Der står følgende: Nestlé
Børnemad Modermælk er bedst for barnet, og du bør amme så længe som muligt.
Nan PRO 2 er en mælkebaseret tilskudsblanding til børn over 6 måneder og anbefales som en del af en varieret
kost.
NAN PRO 2 er ikke egnet som modermælkserstatning til spædbørn under 6 måneder.
Kontakt din sundhedsplejerske for råd og vejledning."
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Ydet konkret vejledning om at markedsføring af tilskudsblandinger herunder, at denne ikke må vildlede ved at
fremstå som noget der anbefales sammen med overgangskost.
Vejledt konkret, at reklame for modermælkserstatninger kun må forekomme i speciallitteratur om børnepleje og
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videnskabelige publikationer.
Det indskærpes, at Modermælkserstatninger må ikke gøres til genstand for ernærings- og sundhedsanprisninger.
Følgende er konstateret: Produktet Althéra markedsføres på hjemmesiden www.nestelhealthscience.dk med
følgende sundhedsanprisning "Lactosen i sig selv bidrager til en god og mild smag og stimulere optagelsen af
kalcium og fremmer væksten ag gode bifidobakterier i tarmen."
Virksomheden havde følgende bemærkninger: det er information til sundhedspersonale om sammensætningen
af produktet, så det kan bruges korrekt. Det er for ikke at vildlede, så man tror at laktosen er den samme.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Det er konstateret at markedsføringen af NAN PRO 2 er ændret på
hjemmesiden www.nestlebornemad.dk: Følgende fremgår ikke længer på hjemmesiden "oligosaccharid 2'FL
(2'-O-fucosyllactose), som er strukturelt identisk med den mest almindelige oligosaccharid i modermælk".
Virksomheden oplyser at mærkningen af produkterne er under udarbejdelse.
Fulgt op på indskærpelse fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden har fremvist kopi af kommende mærkning af
produkter i serien Isosource junior (tre varianter) hvor produktet er på dansk er mærket med "til
ernæringsmæssig håndtering af underernæring". Produktet er mærket på flere sprog med samme angivelse.
Virksomheden oplyser, at kommende produktioner vil have denne mærkning.
Der er anvendt udskrifter fra virksomhedens hejmmeside 10. februar 2020 og facebook 9. marts 2020. Det er på
kontroldagen konstateret at forholdene er uændrede.
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