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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol på baggrund af
forbruger henvendelse.
Åboulevarden 52, 1

Fremsendt elektronisk retssikkerhedsblanket,

8700 Horsens

samtykkeerklæring samt vejledt om betaling for kontrol.

41275618

Mærkning og information: Kontrolleret markedsføring med
sygdomsanprisninger.
Bødeforelæg på Dkr 7.500 er fremsendt.
Følgende er konstateret: Virksomheden markedsfører Fucoidan
Complex+ med en gavnlig virkning på sygdom.
ved stikprøvevis kontrol af
1) virksomhedens hjemmeside www.auki.dk står der bl.a.:
- Under produktet Fucoidan Complex står der:
"Naturligt kosttilskud med et højt indhold af Fucoidan.
4

Kosttilskud med et optimalt tilskud af fucoidan, unikke
polysakkarider og aminosyrer til vedligeholdelse af normale
kropsfunktioner hos befolkningsgrupper, der desuden ønsker
en optimeret virusbeskyttelse udover hvad "Mikrobiota
Booster" tilbyder."
- under emnet Studier - Covid-19 / WHO står der:
"Tangs potentiale til at bekæmpe Covid-19 anerkendes af
WHO. Unikke polysakkarider fra Tang og deres potentiale til at
bekæmpe Covid-19 anerkendes aktuelt af WHO. Sulfaterede
polysakkarider fra både brunalger (aktuelt fucoidaner) og
grønalger (ulvaner) vil kunne være potentielle anti-virale
terapeutiske virkemidler mod Covid-19 (SARS-CoV-2). Læs
WHO's abstrakt. Den nye undersøgelse, der er beskrevet i
artiklen, viser, at iota-carrageenan er aktiv mod H1N1 / 2009
influenza. Undersøgelsen viser også, at anvendelse af sulfateret
polysaccharid øger sekretionen af interferon og interleukiner,
hvilket antyder, at det er en stærk immunstimulator. I
betragtning af den tilgængelige videnskabelige viden foreslås
det, at sulfateret polysaccharid fra tang kan være et potent

X

molekyle til bekæmpelse af Covid-19-pandemi, derfor et
kandidatmolekyle, der skal undersøges mod SARS-CoV-2."
Under teksten er der et billede af produktet Fucoidan
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Complex+, som man kan klikke på for at købe produktet. Billedet er efterfulgt af teksten : "Fucoidan Complex+.
Naturligt kosttilskud med et højt indhold af Fucoidan. Bio-aktive og unikke sulfaterede polysakkarider inkl.
fucoidan fra 3 forskellige tangarter."
2) Virksomhedens facebookside står der bl.a.:
- opslag 17. december : "STÆRKERE IMMUNITET - bedre sygdomsresistens Ὂ immunsystemet er et komplekst
netværk af celler og proteiner, der forsvarer kroppen mod infektion. Immunsystemet registrerer alle kimene
(mikrobe), det nogensinde har besejret, så det kan genkende og ødelægge mikroben hurtigt, hvis det kommer
ind i kroppen igen." I opslaget under denne tekst er der et billede af produktet Fucoidan Complex+ hvori det er
muligt at købe produktet via virksomhedens hjemmeside. Det er Fødevarestyrelsens vurdering at teksten og
billedet henviser forbrugeren til at tro at virksomhedens produkt kan føre til bedre sygdomsresisten og et
stærkere immunforsvar.
- opslag 16. december: "VIRUS OG FORKØLELSE? Tag hånd om symptomerne Ὂ
Lyt til Dr. Rather som her fortæller om kosttilskuddet Fucoidan Complex+, et naturligt kosttilskud med
bæredygtige ingredienser fra havet."
- opslag 16. december: "Sulfaterede polysakkarider fra brunalger (aktuelt fucoidaner) vil kunne være potentielle
anti-virale terapeutiske virkemidler mod Covid-19 (SARS-CoV-2)
Sulphated polysaccharides from brown algae could be potential anti-viral therapeutic against Covid-19
(SARS-CoV-2). #naturligekosttilskud #naturalsupplements #supplements #seaweed #fucoidan #wonderdrug
#fromseatocell #blockcovid19 #fightcovid19 #fishprotein #antiooxidants #immunotherapy #immunbooster
#boostimmunesystem #alternativehealth #danishsupplement #madeindenmark"
- opslag 15. december: "Vi er hos AUKI rigtig kede af, at sundhedsvæsenet er under enormt pres i mange lande,
og at det samme kan ske i Danmark hen over julen og nytåret. 50 ud af 75 medarbejdere på et sygehus i Sverige
har opsagt deres job, pga arbejdspresset og efterfølgende risiko for stress, depression og angst. Det fortæller alt
om, hvilken situation vi kan komme til at stå i. Vi må alle hjælpe hinanden og gøre de ting, som kan lette
sundhedsvæsenet. AUKI bakker op om alle tiltag og er glade for at kunne bidrage med et unikt og naturligt
kosttilskud, der styrker immunforsvaret væsentlig og dermed reducerer risikoen for smitte.
Tak til alle Jer, der dagligt indtager Fucoidan Complex+ (læs om det jer: www.auki.dk)." Det er
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Fødevarestyrelsens vurdering at virksomheden i denne tekst hentyder til den forestående pandemi, Covid-19, og
at produktet Fucoidan som der er et billede af i opslaget, kan nedbringe risikoen for smitte.
- opslag 14. december: "HVORFOR FUCOIDAN COMPLEX + Ὂ FORDI:
Fucoidan, består af komplekse sulfaterede molekylestørrelser med 3D-konfiguration har stærke antivirale
effekter overfor corona-virus, influenza-virus og andre såkaldte kappevirus. Disse indfanges og dækker
"spike-proteinerne" (S-protein) og dermed forhindrer smitte af kroppens celler både forebyggende og kurativt.
FORDI: Fucoidan har effekt med det samme og opnår optimal effekt i kroppen efter 7-10 dage.
DERFOR ! https://www.auki.dk/products/fucoidan-complex ἳ" Linket er til køb af produktet og under teksten er
et billede af produktet Fucoidan Complex+, sulfaterede Polusaccharider.
- opslag 14. december: "STOP SMITTEN Ὂ. Smittetrykket stiger verden over. Tyskland er hårdt ramt, Sverige er
hårdt ramt, Danmark er hårdt ramt og mange andre lande. Hvis vi skal "redde" julen og nytåret, skal der ske et
drastisk fald i smitten her og nu. Det skader ikke at prøve:
Fucoidan virker inden for 7 dage. Beskyt dig selv og dine nærmeste, med et
Immunmodulerende kosttilskud, som er lavet af tang, fucoidan og fiskeprotein fra havet. Kosttilskuddet er uden
tilsætningsstoffer og indeholder KUN 0,1 mg jod pr. anbefalet daglig dosis. Ren natur og uden bivirkninger på
kroppen. Vi håber du vil prøve? Læs mere på www.auki.dk". )." Det er Fødevarestyrelsens vurdering at
virksomheden i denne tekst hentyder til den forestående pandemi, Covid-19, og at produktet Fucoidan kan
beskytte mod Covid-19.
- opslag 13. december: "HVORFOR HAR FUCOIDAN Ὂ en anti-viral effekt på virus og Covid-19? Fucoidan og
andre polysakkarider/oligosakkarider har stor immunmodulerende effekt. Fucoidan har antivirale effekter
generelt i kroppen og ikke mindst på alle vore slimhinder. Især fucoidan, som består af komplekse sulfaterede
molekylestørrelser med 3D-konfiguration, har stærke antivirale effekter overfor herpes-virus, corona-virus,
influenza-virus og andre såkaldte kappevirus, som "indfanges" og dækker spike-proteinerne (S-protein) og
dermed forhindrer smitte af kroppens celler både forebyggende og kurativt. Fucoidan har effekt med det
samme og opnår optimal effekt i kroppen efter 7-10 dage. www.auki.dk Ὂἳ"
Det er Fødevarestyrelsens vurdering at følgende anprisninger er sygdomsanprisninger: Virusbeskyttelse,
Covid-19, anti-viral, sygdomsresistens, infektion, virus, forkølelse, #wonderdrug, #blockcovid19, #fightcovid19,
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depression, angst, reducer risiko for smitte, influenza-virus, corona-virus, kappe-virus, smittetrykket/smitten
(underforstået covid-19), herpes-virus.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har været i dialog med Fødevarestyrelsen og det vores
opfattelse at vi har gjort det rigtige.
Skriftlig indskærpelse er fremsendt.
Følgende er konstateret:
På virksomhedens hjemmeside www.auki.dk på forsiden under #instagram, ligger en video hvor Dr. Rather,
Forsknings- og udviklingschef (tekst i videoen i starten af filmen) holder produktet Fucoidan Complex+, titlen på
videoen er Virus og forkølelse, og her fortæller Dr. Rather om produktet.
På Virksomhedens Facebook side er der ved stikprøvevis gennemgang konstateret følgende opslag med Dr.
Rather:
- Coverbilledet er en Video med Dr. Rather, angivet som teksten i begyndelsen af filmen, som holder og fortæller
om produktet Fucoidan Complex+
- Opslag 16. december 2020: overskrift Virus og forkølelse, samme video som på virksomhedens hjemmeside. I
filmen står der i starten nederst i billedet Dr. Rather, Forsknings- og udviklingschef som holder produktet
Fucoidan Complex+, titlen på videoen er Virus og forkølelse, og her fortæller Dr. Rather om produktet.
- opslag 18. december: Overskrift FUCOIDAN FRA AUKI med en video hvor der i starten nederst i billedet står Dr.
Rather, Forsknings- og udviklingschef som holder produktet Fucoidan Complex+.
Når virksomheden benytter film med Dr. Rather og tekst med Dr. Rather, kan dette opfattes af forbrugeren som
en anbefaling fra sundhedspersonale.
Det er Fødevarestyrelsens vurdering at virksomhedens brug af vidoer med Dr. Rather og tekst med Dr. Rather
benyttes for at fremhæve gavnlige egenskaber af virksomhedens produkt Fucoidan Complex+, som af
forbrugeren kan opfattes som en anbefaling fra sundhedspersonale.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det får vi rettet med det samme.
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