Helsebixen.dk

Jala-helsekost.dk, Made4men.dk

4

05-08-2020

Møgelhøj 8
8520 Lystrup

16-06-2020

30238761

1
4
1

06-04-2020

Mærkning og information
25-02-2020

side 1 af 2

Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol på baggrund af en
4

forbrugerklage. Fremsendt retssikkerhedsblanket og
samtykkeerklæring via email samt vejledt om betaling for
kontrol.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende
fødevarer: Pukka Active Ø (30 kapsler)
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret markedsføring med sygdomsanprisninger.
Bødeforelæg kr. 30.000. Vil blive fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører på
www.helsebixen.dk kosttilskud med en gavnlig virkning på
sygdom FX.
UNDERSIDEN
https://www.helsebixen.dk/shop/immunforsvar-26c1.html
- Immunforsvaret er kroppens forsvar, som går ind og
bekæmper infektioner eller fremmede celler. Immunforsvaret
angriber,
hvis der skulle komme bakterier og virus, som trænger ind i

X

kroppen. Immunforsvaret beskytter dig mod sygdomme
- Der findes mange gode råd til, hvordan du kan styrke dit
immunforsvar, og faktisk kræver det ikke så meget af dig. Hvis
30 min.
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du følger nedenstående råd, vil du opleve at du kan slippe for mange sygdomme.
UNDERSIDEN https://www.helsebixen.dk/shop/vitaminer-241s.html
-C-vitamin (askorbinsyre)
Bidrager til styrkning af immunforsvaret ved beskyttelse mod virus og bakterier, fremmer heling og styrker
cellerne i kroppen
UNDERSIDEN https://www.helsebixen.dk/shop/matcha-te.html
- Matcha vedligeholder immunforsvaret
Antioxidanterne i Matcha virker som en naturlig blokade for bakterier og sygdomme. Derudover indeholder teen
også kalium, A- og C vitamin, jern samt calcium, der alle bidrager til kroppens normale forsvarssystem.
Ved brug af søgordert "Virus" på hjemmsiden henvises til følgende kosttilskud med følgende anprisninger.
- TERRANOVA LIng mulitvimaing (50 kapsler) - C vitamin (50 mg): C vitamin går ind og hjælper på kroppens
immunforsvar. Immunforsvaret går bl.a. ind og beskytter kroppen mod bakterier og virus.
- HEATH &HEATHER Enchinacea Ø (20 breve) - Denne unikke te fra Heath & Heather er lavet på økologisk rød
solhat. Den såkaldte rød solhat er kendt for at have en positiv effekt på immunforsvaret, og den evne til at
forebygge bakterier og virus. Så denne te er specielt anvendelig i influenza højsæsonen
På siderne "vitrmainer", "immunforsvar" og "matcha te" fremkommer der forslag til produkter indenfor
kategorierne der kan købes.
Det er ikke tilladt at tillægge en fødevare/kosttilskud egenskaber vedrørende forebyggelse, behandling og
helbredelse af en menneskelig sygdom eller give indtryk af sådanne egenskaber.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det er en beklagelig fejl, det er ikke noget vi bevidst har forsøgt
at udnytte. I skrivende stund er de omtalte tekster allerede ved at blive rettet. Vi ændre procedure internt i
vores virksomhed så der bliver sat ekstra fokus på vores tekster på hjemmesiderne.
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