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Kontrolrapporten er ændret den 30. juni 2020.
Kosttilskud

Fødevarerejseholdet, Kosttilskudsgruppen, har foretaget

Amaliegade 22, 2.

telefonisk kontrol på baggrund af anmeldelse.

1256 København K

Fremsendt retssikkerhedsblanket og klagevejledning. Vejledt

32566731

om betaling for kontrol.
Mærkning og information: Kontrolleret markedsføring med
sygdomsanprisninger.
Bødeforelæg er fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører
kosttilskud med en gavnlig virkning på sygdom.
I en annonce vist på facebook den 2. april 2020 fra
4

virksomheden "Puori" står der: "Nu er det tid til at tage ekstra
godt hånd om dit immunforsvar. En måde at bekæmpe og
forebygge sygdom på, er ved at optimere din ko...". Under
teksten ses et billede af 3 af virksomhedens produkter (M, D og
C) der er illustreret med et tørklæde omkring. Under billedet
fremgår teksten "PUORI.DK Optimer Dit immunforsvar Køb alle
tre produkter og spar 10%".
Fødevarestyrelsen vurderer at annoncen henviser til en specifik
periode, hvor der er fokus på sygdom, samt at illustrationen af
de 3 kosttilskud med et tørklæde viklet omkring henviser til en
fysisk tilstand i halsen som leder forbrugeren til at tænke på
influenza og forkølelse, der begge er sygdomme. Annoncen er
vist i en periode hvor Corona/sygdommen Covid-19 er særligt i
fokus. Fødevarestyrelsen vurderer derfor at sygdommen der
henvises til ligeledes er Covid-19 forårsaget af Corona-virus.
Annoncen indikerer dermed at virksomhedens 3 produkter (M,
D og C) kan have en gavnlig virkning på sygdommene influenza,
forkølelse, samt Covid-19 forårsaget af Corona, herunder at

X

produkterne kan bekæmpe og forebygge sygdommene.
På virksomhedens hjemmeside www.puori.dk har
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virksomheden den 18. marts 2020 i deres blog skrevet artiklen "Everything You Need To Know About Vitamin C".
Her fremgår blandt andet følgende under afsnittet "Immune function": "Vitamin C defiency leads to death of
immune cells(3) Additionally, the proven antioxidant properties of vitamin C are essential for immune cells to
destroy invaders" og "Vitamin C supplementation halved the incidens of colds", samt "vitamin C supplement
may reduce the frequency of illness".
Teksterne indikerer at mangel på vitamin C kan have en negativ virkning på immunforsvaret, samt at tilskud med
vitamin C mindsker risikoen for forkølelser og sygdom generelt.
På hjemmesiden har virksomheden ligeledes den 18. marts 2020 i deres blog skrevet artiklen "Why You Need To
Care About Vitamin D".
I artiklen skriver virksomheden under overskriften "Fragile Bones": "A lack of this vitamin will prevent our bones
from absorbing calcium and phosphorous and will weaken them considerably, which may result in bone pain, or
osteoporosis. This defiency also makes our bodies vulnerable to fragility fractures (1). To help prevent bone
injury, sufficient measures must be taken to ensure we get enough of vitamin D".
Under overskriften "Higher risk of Respiratory Infection" skriver virksomheden "deficiency in vitamin D increases
the risk of getting respiratory infections, in both adults og kids (2). Most kids with low vitamin D levels have a
higher risk of developing asthma".
Under overskriften "Higher risk of Alzheimer´s Disease" skriver virksomheden "people who were deficient in
vitamin D were more likely to develop Alzheimer´s desease and dementia" og "vitamin D helps protect
lymphocytes - a type of white blood cells that is created by the bodies immune system to fight against cancerous
cells and pathogens - which help reduce the risk of Alzheimer´s disease".
Under overskriften "Higher risk of cancer" skriver virksomheden "Vitamin D defiency increases the risk of
cancer".
I artiklen skriver virksomheden desuden "There are different ways to ensure we are getting enough vitamin D
(...) It is also important to take vitamin D supplements".
Teksterne indikerer blandt andet at mangel på vitamin D kan resultere i sygdommen osteoporose, en øget risiko
for infektioner i forbindelse med vejrtrækning, udvikling af astma, samt udvikling af Alzheimers, demens og
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kræft. Virksomheden indikerer dermedt sygdommene kan forebygges ved at tage et tilskud af vitamin D.
Virksomheden underbygger dette ved at skrive at det er vigtigt at tage tilskud af vitamin D.
Anprisninger der indikerer at en fødevarer kan forebygge, behandle eller helbrede sygdom er ikke tilladt.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: vedrørende annonce på Facebook: da jeg blev opmærksom på at
vi kørte annoncen fik jeg den straks fjernet, den var tiltænkt det amerikanske marked, vores SoMe folk havde
bare oversat den. Vedrørende artikler i blog på www.puori.dk: det er fra USA og er gammelt, det har flyttet
platform og har derfor en ny dato. Vores blog skal bare ikke være tilgængelig fra Danmark.
Virksomheden har efterfølgende oplyst at opslaget på Facebook er vist senest den 14. marts 2020.
Generelt vejledt om regler for brug af ernærings- og sundhedsanprisninger.
Kontrollen er udført telefonisk med virksomheden. Under kontrollen er anvendt udskrifter af virksomhedens
hjemmeside den 14. og 15. april 2020. I forbindelse med kontrollen er det konstateret at forholdene er
uændrede på virksomhedens hjemmeside.
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