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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol på baggrund af en
4

anmeldelse. Der er elektronisk fremsendt
retssikkerhedsblanket. Der er ved kontrollen vejledt om
betaling for kontrol.
Mærkning og information: Kontrolleret markedsføring med
sygdomsanprisninger.
Bødeforelæg kr. 20.000 fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører på
www.jala-helsekost.dk kosttilskud med en gavnlig virkning på
sygdom.
Fx.
På undersider
https://www.jala-helsekost.dk/immunforsvar.html står der fx.
følgende anprisninger:
- Det er altafgørende for din krops sundhed at have et
velfungerende immunforsvar, da dette beskytter dig mod
sygdom
- Immunforsvaret er kroppens forsvar mod fremmede
organismer, primært bakterier, svampe, virus og parasitter.
Under overskriften "Styrk din krops skjold - immunforsvaret"

X

-Det er immunforsvarets opgave at beskytte os mod bakterier
og virus og beskytter os dermed mod sygdom.
På denne side fremkommer der også et forslag til kosttilskud
30 min.
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der kan købes.
Ved søgning på ordet "virus" fremkom følgende anprisninger.
Produkt: Terranova Living multivitamin green child - 50 kap
- C vitamin (50 mg): C vitamin går ind og hjælper på kroppens immunforsvar. Immunforsvaret går bl.a. ind og
beskytter kroppen med bakterier og virus.
Produkt Heath & Heather Echinacea Ø (20 breve)
- Denne te er baseret 100% på økologisk rød solhat. den har derfor en kraftfuld smag af rød solhat. rød solhat er
kendt for sin ene til at forebygge virus og bakterie. teen er derfor meget anvendelig i influenzaens højsæson.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det er en beklagelig fejl, det er ikke noget vi bevidst har forsøgt
at udnytte. Virus og bakterier har ikke været en del af vores søgekriterier, da vi har forholdt os til
lægemiddelstyrelsens liste. Vores søgekriterier udbygges med varianter.
Sygdomsanprisninger på hjemmesiden for produkterne Terranova Living multivitamin green child - 50 kap og
Heath & Heather Echinacea Ø (20 breve) blev fjernet under tilsynet.
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