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Fødevarerejseholdet har foretaget en administrativ kontrol på
4

baggrund af en anmeldelse. Fremsendt retssikkerhedsblanket
via email.
Mærkning og information: Kontrolleret markedsføring med
sygdomsanprisninger.
Bødeforelæg kr. 5000 fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører "Den
Tibetansk Hvidløgskur" med en gavnlig virkning på sygdom. Fx:
Hjemmesiden www.hvidloegskuren.dk fanen - om kuren
- Den Tibetanske Hvidløgskur - Den bedste kur til et bedre
helbred
- Hovedpine, overvægt, ledsmerter, herpes og uren hud, er blot
nogle af de lidelser Den Tibetanske Hvidløgskur kan afhjælpe.
- Du kan blandt andet få glæde af disse effekter med en
tibetansk hvidløgskur:
- Forhøjet blodtryk
- Hjerte/Kredsløbslidelser
- Blodpropper
- Gigtsygdomme

X

- Ledsmerter
Hjemmesiden www.hvidloegskuren.dk fanen "virus og
45 min.
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forskning"
- FORSKNING: Hvidløg og VirusErnæringsforskere fra University of Florida rapporterer i tidsskriftet Clinical
Nutrition, at langtidslagret hvidløgseliksir ikke blot reducerer chancerne for at blive ramt af en virus men også
minimerer sværhedsgraden af forrkølelse og influenzasymptomer.
Hjemmesiden www.hvidloegskuren.com/ forside
- "Fantastisk kur mod ledsmerter"
- Jeg lider af en slem slidgigt samt leddegigt og fik afbrudt min nattesøvn 6-8 gange hver nat pga. smerter i mine
knæ. Det var et rent helvede. Nu har jeg været på denne kur siden slut april og allerede efter 7 dage hen i kuren
forsvandt mine smerter og jeg får min nattesøvn.
Jeg har lagt mine stærke gigtpiller på hylden og har kun behov hvis jeg overanstrenger mine led. Jeg er nu kun i
behandling med malariapiller fordi de virker på leddegigten."
Facebook: Økologisk Udrensningskur - Tibetansk Hvidløgskur
- "Covid-19 har bidt sig fast i Danmark.
Styrk dig og din families immunforsvar, så I er bedre rustet mod den slemme virus."
- STYRK DIT IMMUNFORSVAR MOD VIRUS, Beskyt din krop mod virus, influenza og forkølelse.
Se HVORDAN og HVORFOR her https://www.hvidloegskuren.dk/virus-og-hvidl%C3%B8g
- læserhistorie (Heidi Iversen). Jeg blev anbefalet det at prøve kuren af min læge. Jeg lider af psoreasis, det hjalp
både på mine smereter & min hud.
Det er ikke tilladt at anprise en fødevare med egenskaber vedrørende forebyggelse, behandling og helbredelse
af en menneskelig sygdom eller give indtryk af sådanne egenskaber.
Ovennævnte anprisninger (Hovedpine, ledsmerter, herpes, forhøjet blodtryk, hjerte/ Kredsløbslidelser,
Blodpropper, Gigtsygdomme, virus, forkølelse, influenza) vurdere Fødevarestyrelsen til at være
sygdomsanprisninger.
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Virksomheden havde følgende bemærkninger: virksomheden er overrasket over at man ikke er blevet vejledt
om dette i forbindelse med opstart af virksomheden.
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