Information från miljöförvaltningen

Viktigt för dig som säljer kosttillskott
Vid försäljning av kosttillskott och andra hälsoprodukter finns det flera viktiga saker att
tänka på både när det gäller innehållet i varorna och informationen om dem. Dessa
områden fokuserar miljöförvaltningen extra mycket på vid kontroller av kosttillskottsverksamheter.
Märkning
Vid försäljning måste förpackade livsmedel vara rätt
märkta. Skapa rutiner för att granska att de produkter
ni köper in uppfyller kraven. Välj bort produkter som
inte uppfyller kraven och ställ krav på era leverantörer.
Förutom märkning som ska finnas på alla förpackade livsmedel (innehållsdeklaration, datummärkning och förvaringsanvisning) är det vissa ytterligare uppgifter som måste
finnas med på just kosttillskott.
Dessa är:
1.

Produktens kvantitet och mängden av det eller de ämnen som produkten ger tillskott av.

2.

Rekommenderad daglig dos.

3.

En varning för att överskrida den rekommenderade
dagliga dosen.

4.

Information om att kosttillskott inte bör användas som
ett alternativ till en varierad kost.

5.

En uppmaning om att produkterna bör förvaras utom
räckhåll för små barn.

Medicinska påståenden
Det får inte stå att produkten kan förebygga, behandla
eller bota sjukdomar, varken på förpackningen, på hyllkantsmärkning eller annan märkning i butik eller på hemsidor.
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Hälsopåståenden
Det är tillåtet att göra hälsopåståenden om produkten.
Men vill ni göra det måste ni använda er ordagrant av
de specifika hälsopåståenden som är godkända av EUkommissionen. (Förordning EG 1924/2006, artikel 10,
punkt 3 samt artikel 13 och 14).
Tycker ni att formuleringen av hälsopåståendet är svår
att förstå för kunden? Det kan vara bra att veta att det är
tillåtet lägga till en beskrivning av påståendet med mer
vardagliga ord tillsammans med den formulering som EU
har godkänt.

Nya livsmedel – Novel Foods (NF)
Livsmedel och livsmedelsingredienser som inte har använts
i någon större utsträckning inom EU före den 15 maj 1997
kallas för ”nya” (Novel). Innan de får föras ut på marknaden
inom EU måste de granskas och godkännas. Granskningen
innebär att man bevisar att livsmedlet inte medför allvarliga
risker för människors hälsa och syftet är att skydda konsumenterna. En del, men inte alla nya livsmedel som ännu inte är
godkända finns listade i EU-kommissionens katalog över nya
livsmedel (NF-katalogen). Det kan vara bra ställe att börja leta
på om man är osäker på om en produkt eller ett ämne är godkänt eller inte.

Mer information
Mer information om de regler som gäller för livsmedel i
allmänhet och särskilda regler som gäller för kosttillskott finns
på livsmedelsverket.se

Livsmedelskontrollen i Stockholms stad
08-508 28 888
livs@stockholm.se

