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Rejseholdet, Kosttilskudsgruppen, har foretaget en kontrol på
Hovedkontor

baggrund af en intern anmeldelse. I begyndelsen af kontrollen

Roskildevej 65

har virksomheden fået fremvist en retssikkerhedsblanket, samt

2620 Albertslund

er blevet vejledt om betaling for kontrol.

26259495

Mærkning og information: Kontrolleret markedsføring med
sygdomsanprisninger.
Bødeforelæg på 20.000 kr. er fremsendt. Følgende er
konstateret:
Virksomheden markedsfører tranebær, guava og havtorn med
en gavnlig virkning på sygdom. På hjemmesiden
https://kvickly.coop.dk skriver virksomheden:
4

- om tranebær: "Mange kender det gamle husråd, der fortæller
at tranebærsaft har en lindrende og forebyggende virkning
mod blærebetændelse – og det er ikke helt uden grund, at
dette husråd stadig bruges den dag i dag. Tranebær er et
naturlægemiddel, der faktisk kan have en effekt mod
blærebetændelse. Tranebærret kan nemlig på baggrund af sine
bakterieavisende egenskaber fremme et sundt miljø i urinrøret
samt blæren"
- om guava: "Guava er god for både syge og raske. Ét lille glas
ren guavajuice kan nemlig kurere maveproblemer som diarré
og forstoppelse" og "Guava kan helbrede svær akne og er
desuden med til at sænke hudens aldringsproces".
- om havtorn: "Næringsindholdet i havtorn er særligt godt for
kroppens immunforsvar, da både vitaminerne og
antioxidanterne bidrager til at opretholde et godt helbred,
styrke immunforsvaret og kroppens funktioner. Særligt
antioxidanterne i havtorn har en positiv indvirkning på

X

immunforsvarets bekæmpelse af bakterier".
Oplysninger der indikerer at en fødevare har en gavnlig virkning
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på sygdomme som blærebetændelse, diarré, forstoppels og akne, er anprisninger som ikke er tilladte, idet
fødevarerne sidestilles med lægemidler. Ligeledes er oplysninger om at fødevaren også er et naturlægemiddel,
samt at fødevaren har en gavnlig virkning på bekæmpelse af bakterier og har bakterieafvisende egenskaber, er
ligeledes anprisninger af gavnlig virkning på sygdom som er i strid med reglerne.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi har fjernet oplysningerne med det samme. Og så gennemgår vi
selvfølgelig det resterende for at sikre der ikke er flere fejl. Vi erkender det er en overtrædelse af reglerne. Vi
beklager det.
Anvendt udskrifter af virksomhedens hjemmesiden på kontrollen.
Konkret vejledt om overensstemmelse mellem en fødevare og anvendte billeder, herunder om billeder kan give
anledning til at borgere selv plukker andre råvarer end de tror.
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