PHARMA NORD APS

side 1 af 2

Mærkning og information: Kontrolleret anvendelse af
Kosttilskud

ernæringsanprisninger. Fulgt op på politianmeldelse fra forrige

Tinglykke 4

kontrolbesøg. Forholdet politianmeldelse.

6500 Vojens

Følgende er konstateret: Kontrolleret anprisninger på

67303016

www.pharmanord.dk for Bio-Quinone Aktivt Q10 Gold.

6241

Bio-Quinone Aktivt Q10 Gold markedsføres med at Q10 har en
høj optagelighed.
Der er ikke nogen godkendte ernæringsanprisninger vedr.
optagelighed på listen over godkendte ernæringsanprisninger i
bilaget til anprisningsforordningen.
Følgende anprises på hjemmesiden
https://www.pharmanord.dk/produkter/bio-quinone-q10-gold4

100mg d. 24-8-2020 fx:
- Unik formel med høj dokumenteret optagelighed
- Præparatet har igennem flere årtier været verdens mest
udbredte Q10-brand, hvilket hænger sammen med, at det er i
stand til at dokumentere en høj optagelighed.
- En række optagelighedsforsøg har vist, at Pharma Nords Q10
præparater hvor Q10 er opløst i vegetabilsk olie og indkapslet i
blød, lysbeskyttet gelatine, giver højere optagelighed end
andre præparat-formuleringer.
-Høj optagelighed ved kropstempereatur. En af de væsentligste
årsager til at Q10 fra Pharma Nord har en overlegen
optagelighed er den unikke teknik, der benyttes for at opløse
Q10 i olie.
Derudover er der billeder af grafer der viser at Pharman Nords
Q10 er bedre optagelig (100%i forhold til andre Q10 produkter
der har hhv 66%, 60% og 58%.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi er ikke enige i
Fødevarestyrelsens fortolkning af reglerne om at udsagn vedr.
optagelighed er en ernæringsanprisning. Vi har indgivet en

X

klage til Ombudsmanden, da Fødevarestytrelsen ikke har
overholdt aftaler indgået ved sidste tilsyn. Vi har indgivet en
25-08-2020
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stævning, hvor Pharma Nord stævner Fødevarestyrelsen og Klagenævnet, og hvor vores kommentarer indgår.
Pharma Nord fastholder det som en vigtig forbrugerinformation om et produkt har en høj eller lav optagelighed
og at man fortsat ikke anser det som en ernæringsanprisning.
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