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Fødevarerejseholdet, kosttilskudsgruppen har foretaget
opfølgendekontrol.
Åboulevarden 52, 1

Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for

8700 Horsens

kontrol.

41275618

Offentliggørelse af kontrolrapport: Det indskærpes at
virksomheder, som på egen hjemmeside markedsfører
produkter eller aktiviteter omfattet af fødevarelovgivningen,
skal på et let synligt sted på hjemmesiden vise de seneste fire
kontrolrapporter, Dette kan ske ved at linke til
kontrolrapporterne hhv. kontrolresumeerne på
Fødevarestyrelsens smiley-hjemmeside.
2

Følgende er konstateret: Ved tryk på " se kontrol rapport" på
virksomhedens hjemmeside fremkommer der ingen
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kontrolrapporter men link til de enkelte kosttilskudsprodukter i
kosttilskudsdatabasen.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Den er lagt på
under tilsynet.
Mærkning og information: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
tilsyn, forholdet er delvist efterkommet.
Det indskærpes, at henvisninger til generelle, uspecifikke
gavnlige virkninger, som næringsstoffet eller fødevaren har for
et godt almenhelbred og velvære, kun må anvendes, hvis de
ledsages af en beslægtet specifik sundhedsanprisning, der er
opført på de i artikel 13 eller 14 fastsatte lister.
Følgende er konstateret: Ved stikprøvevis kontrol på
virksomhedens hjemmeside www.auki.dk, står der under
overskriften "Hvem er vi": "AUKI™ er en innovativ
dansk/færøsk virksomhed, som med viden, teknologi og tilgang
til marine råvarer fra Nordatlanten, udvikler, producerer og
forhandler holistiske, sunde kosttilskud med tang og fisk som
de bærende elementer, naturligvis bæredygtigt og
klimavenligt."
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Lige nedenunder er der en udtalelse fra virksomhedens CEO:
"Taking a holistic approach to health care is our priority. We
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believe in supporting natural healing."
Under fanen "Din sundhed" - "Gode råd" ligger et opslag til højre "Havets styrke - dit forsvar", står der bla. "Det
er Fucoidanen der gør AUKI unik
Mange ved, at tang er en sund fødevare, men det er de færreste, der kender til tangs indhold af det gavnlige stof
Fucoidan."
Under produktsiden Fucoidan complex under beskrivelse står der bla. "Immunapparat og beskyttelse" som
overskrift. Den videre tekst:
Kosttilskud med Fucoidan, B12 og selen som bidrager til kroppens normale immunforsvar...."
Det er Fødevarestyrelsens vurdering at bla. følgende er uspecfikke sundhedsanprisninger: "sund, health,
Immunapparat og beskyttelse" der ikke efterfølges af en godkendt specifik sundhedsanprisning.
Ydet vejledning om at anprisningsreglerne er gældende for alle virksomhedens platforme herunder Facebook og
Instagram
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det retter vi op på.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Fulgt op på administrativ bøde fra forrige kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden. Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Ved stikprøvevis kontrol af virksomhedens hjemmeside www.auki.dk har virksomheden
siden sidste kontrol bla. fjernet blogs med sygdomsanrpisninger, Facebook opslag, film på forsiden er fjernet og
produktbeskrivelsen af Fucoidan er ændret, således der ikke fremkommer sygdomsanprisninger. Det konstateres
at der ved søgning på ordet "sygdom" på hjemmesiden fremkommer enkelte sider der ikke er direkte
tilgængelige for forbrugeren hvorpå der er sygdomsanprisninger (forbrugeren kan ikke "klikke" sig ind på
siderne). Virksomheden sletter de skjulte sider under tilsynet.
Kontrolleret næringsdeklaration på produktet Fucoidan complex markedsført på virksomhedens hjemmeside.
Det indskærpes at mængden af de næringsstoffer eller stoffer med en ernæringsmæssig eller fysiologisk
virkning, som kosttilskuddet indeholder, skal anføres i mærkningen i numerisk form. Mængden af de anførte
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næringsstoffer eller andre stoffer skal angives i forhold til den anbefalede daglige dosis i mærkningen.
Værdierne 2 skal være gennemsnitsværdier fastsat på grundlag af producentens analyse af produktet.
Følgende er konstateret: Produktet Fucoidan complex anprises B12, Selen, jod, EPA, DHA, protein uden at disse
er angivet korrekt i næringsdeklarationen. Virksomheden kunne desuden ikke fremvise analyseresultat for
anpriste næringsstoffer og mængder heraf.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det retter vi op på.
Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket.
Følgende er konstateret: Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på
minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Det giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede
sanktioner i brug under visse forudsætninger.
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