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Administrativ kontrol fortaget af Fødevarerejseholdet,
Kosttilskudsgruppen på baggrund af oplysninger fra anden sag.
Holmevej 9

Fremsendt retssikkerhedsblanket.

7361 Ejstrupholm

Mærkning og information: Kontrolleret anvendelse af

27564283

sundhedsanprisninger i markedsføringen af
kosttilskudsproduktet "Oil of Life Keto Olie".
Det indskærpes, at det ikke er tilladt at anvende andre
sundhedsanprisninger end dem, der er godkendte eller
omfattet af overgangsbestemmelser (”on hold”).
Følgende er konstateret: Virksomheden anvender anprisningen
"keto" i navnet på produktet "Oil of Life Keto Olie". På
virksomhedens hjemmeside www.dinsundhed.net anføres
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endvidere bl.a. følgende om produktet: "Keto olie er en
sammensætning af en bred vifte af nogle af de vigtigste
fedtsyrer kroppen har behov for. Alle har brug for balance i de
essentielle fedtsyrer Omega 3-6-9, derfor starter Keto Olie med
hørfrøolie og kæmpenatlysolie der tilsættes avocado olie,
kokosolie og MCT (Medium Chain Triglyceride) olie, som
således også dækker de mellemlange og korte fedtsyrekæder
der accelererer ketose. Ketose er det optimale energistofskifte,
der er basis for at skabe og vedligeholde kroppens produktion
af ATP/adenosintrifosfat til hjernen og alle energikrævende
organer."
I Fødevarestyrelsens vurdering er lagt vægt på, at brugen af
ovennævnte anprisninger omhandlende keto/ketose i
forbindelse med markedsføringen af "Oil of Life Keto Olie"
angiver en sundhedsmæssig gavnlig effekt og dermed er
omfattet af anprisningsreglerne.
Virksomheden kunne ikke fremvise dokumentation for, at

X

anprisninger vedr. keto/ketose er godkendt, eller at EFSA har
en anprisning under vurdering, som omhandler den
pågældende olie herunder at sammenhængen mellem olien og
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anpriste effekt er i overensstemmelse med ID-nummeret.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har læst meget om reglerne, med det er et kompliceret
område. Vi kan hurtigt omformulere teksten på hjemmesiden. Det er vanskeligere med at rette navnet på
produktet, vi har lige fået trykt nye batch.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
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