Bijlage II
Overige interpretatiekwesties n.a.v. voorbeelden uit de praktijk: Sunshine
voorbeelden en technische claims en beautyclaims
Sunshine voorbeelden
In de praktijk komen diverse voorbeelden van interpretaties voor die nadere uitleg behoeven. Steeds wordt als
voorbeeld het niet bestaande merk ‘Sunshine’ gebruikt in een etiket. Sunshine bestaat uit een serie
voedingssupplementen.
De uiteindelijke opmaak is mede bepalend hoe gebruikte toegestane claims mogelijk kunnen afstralen
op nutriënten die een dergelijke claim niet mogen dragen. Het is daarom belangrijk om etiketten altijd in
de definitieve opmaak te beoordelen.
Technische claims en beauty claims
Aan het einde van dit document is verder een tabel opgenomen met zogenaamde ‘technische claims’ en
‘beauty claims’.
Sunshine voorbeelden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Gebruik van claims voor nutriënten/stoffen
Gebruik van een algemene claim (artikel 10 lid 3 claims)
Interpretatie gebruik inhoudsclaims
Interpretatie gebruik ingrediëntenclaim/voedingsclaim
Interpretatie productnaam met meerdere ingrediënten
Interpretatie beschrijving van fysiologische processen
Interpretatie claims op indicatieve lijst gezondheidsclaims en EFSA opinies
Interpretatie vezelrijk voor voedingssupplementen
Interpretatie botanicals met on hold claims en niet on hold claims
Interpretatie van de vermelding Forte, Krachtig, Extra of Plus
Interpretatie gebruik term Probiotica
Gebruik van claims voor vetzuren
Gebruik van gezondheidsclaims mini-advertenties in retailfolders
Interpretatie nutriënt waarvoor een claim gebezigd kan worden, maar onvoldoende bevat om dit te
kunnen claimen

1

Voorbeeld 1. Gebruik van claims voor nutriënten/stoffen
ONJUIST
Sunshine Co-enzym Q10 + vitamine E tabletten
Celbescherming
1 x daags 1 tablet
Voedingssupplement

Samenstelling: conform etiketteringsvereisten
Ingrediënten: idem.

JUIST
Sunshine Co-enzym Q10 + vitamine E tabletten
Celbescherming*
*Vitamine E draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve schade
[ONJUIST:
*draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve schade]
1 x daags 1 tablet
Voedingssupplement
Samenstelling: conform etiketteringsvereisten
Ingrediënten: idem.

Achtergrondinformatie
Vitamine E heeft de goedgekeurde claim: draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve
schade; voor Co-enzym Q10 is deze claim niet toegestaan. Er is geen enkele toegestane of on-hold claim
voor Co-enzym Q10.
Overwegingen bij de interpretatie
a)

Door de aanduiding, direct onder de productnaam ‘celbescherming’ wordt gesuggereerd dat het gehele
product een celbeschermende werking heeft. Dit is niet toegestaan omdat er geen goedgekeurde claim
voor
Q10 is. Er mag geen enkele invloed voor Q10 gesuggereerd worden. Zonder de productclaim
‘celbescherming’ zou het etiket voldoen;

b) Een toegestane mogelijkheid is het plaatsen van een asterix bij de productclaim ‘celbescherming’ waarbij
de gebruiker van het product actief geleid wordt naar de asterix bij de goedgekeurde claim voor vitamine
E. Deze claim moet in hetzelfde gezichtsveld staan en expliciet aan Vitamine E worden gekoppeld. Zo is het
gezondheidseffect duidelijk aan vitamine E verbonden.
c)

Overigens is het maken van een claim niet verplicht.
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Voorbeeld 2. Gebruik van een algemene claim (artikel 10 lid 3 claims)
ONJUIST
Sunshine Vitamine C tabletten
Helpt uw gezondheid!
Voedingssupplement
Samenstelling: conform etiketteringsvereisten
Ingrediënten: idem.

JUIST
Sunshine Vitamine C tabletten
Helpt uw gezondheid!
Vitamine C draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem
1 x daags 1 tablet
Voedingssupplement
Samenstelling: conform etiketteringsvereisten
Ingrediënten: idem.

Achtergrondinformatie
Vitamine C heeft de goedgekeurde claim: draagt bij tot normale werking van het immuunsysteem;
Overwegingen bij de interpretatie
a)

De claim ‘helpt uw gezondheid!’ is een verwijzing naar een algemeen, niet-specifiek voordeel van het
voorbeeldproduct voor de algemene gezondheid (op grond van artikel 10 lid 3 van de ClaimsVO);
b) Algemene, niet specifieke gezondheidsclaims zijn alleen toegestaan indien deze gepaard gaan (d.w.z.
dat dit ergens in/op dezelfde uiting moet staan) met een specifieke gezondheidsclaim die is
toegestaan. Dit is in dit voorbeeld voor vitamine C het geval.
c) Een algemene gezondheidsclaim (artikel 10 lid 3 claim) mag niet afstralen op een nutriënt waar geen
geautoriseerde of on hold claim voor is.
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Voorbeeld 3. Interpretatie gebruik ingrediëntenclaim

JUIST
Sunshine Combi tabletten
(Bevat/met) Guarana, Glucosamine, Taurine
1 x daags 1 tablet
Voedingssupplement
Samenstelling: conform etiketteringsvereisten
Ingrediënten: idem.

Achtergrondinformatie
Er wordt voor geen enkel nutriënt een gezondheidsclaim gebezigd;
Guarana is een botanical met claims ‘on hold’;
Glucosamine heeft geen enkele goedgekeurde claim;
Taurine heeft geen enkele goedgekeurde claim.

Overwegingen bij de interpretatie
Het noemen van de stoffen in de naam van het product, uitsluitend ter identificatie van het product, is
mogelijk. Er worden verder geen gezondheidsclaims gemaakt.
Strikt genomen kan het ook worden gezien als een voedingsclaim. In dit geval voldoet de vermelding ook aan
de voedingsclaim ‘bevat [naam van de nutriënt of andere stof]’ uit de voedingsclaimslijst. Er zijn immers geen
specifieke voorwaarden voor deze nutriënten of andere stoffen vastgelegd. Wat betreft de eis dat het nutriënt
in significante hoeveelheid aanwezig is, dient dit aannemelijk te zijn.

4

Voorbeeld 4. Interpretatie gebruik voedingsclaim
JUIST
Sunshine Cranberry capsules
Op basis van/met/bevat: Cranberry’s
1 x daags 1 tablet
Voedingssupplement
Samenstelling: conform etiketteringsvereisten
Ingrediënten: idem.
Deze cranberry’s worden speciaal geoogst op Terschelling. De lucht is daar gezond.

Achtergrondinformatie
Er wordt geen enkele specifieke gezondheidsclaim gebezigd.

Overwegingen bij de interpretatie
a)

Voor cranberry zijn alle ingediende gezondheidsclaims afgewezen. Dat betekent dat er geen enkele
gezondheidsclaim mag worden gebezigd. Het noemen van de stof in de naam van het product, is
uitsluitend ter identificatie van het product en daarmee toegestaan. Andere extra vermeldingen
waarmee een effect gesuggereerd kan worden, zijn niet toegestaan.

b) De status van de vermeldingen 'op basis van/bevat: Terschellinger Cranberry's' en 'deze cranberry's
worden speciaal geoogst op Terschelling. ‘De lucht is daar gezond' is afhankelijk van de context
waarin de vermeldingen worden gedaan: wanneer hiermee een heilzame voedingseigenschap wordt
gesteld, geïmpliceerd, of gesuggereerd (in tekst of in opmaak), dan zijn dit ongeoorloofde
gezondheidsclaims.
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Voorbeeld 5. Interpretatie productnaam met meerdere ingrediënten

ONJUIST
Sunshine Cranberry Solidago* capsules *ondersteunt de
blaas
1 x daags 1 capsule
Voedingssupplement
Samenstelling: conform etiketteringsvereisten
Ingrediënten: idem.

JUIST
Sunshine Cranberry met Solidago capsules Solidago
ondersteunt de blaas
1 x daags 1 capsule
Voedingssupplement
Samenstelling: conform etiketteringsvereisten
Ingrediënten: idem.

Achtergrondinformatie
Cranberry: gezondheidsclaim op blaas is afgewezen. Er is geen enkele claim voor cranberry’s toegelaten,
ook staan er geen cranberry claims meer on hold;
Solidago: botanical on hold met gezondheidsclaim op de blaas.

Overwegingen bij de interpretatie
a)

In het onjuiste voorbeeld mag niet met een asterix bij Solidago naar de claim worden verwezen,
omdat dan de asterix op het gehele product, dus ook op de cranberry, terugslaat.

b) In tekst en opmaak moet de nadruk gelegd worden op Solidago en niet op Cranberry. In het
juiste voorbeeld is de claim duidelijk gekoppeld aan Solidago. Het etiket voldoet.
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Voorbeeld 6. Interpretatie beschrijving van fysiologische processen

JUIST
Sunshine Haar capsules
Biotine, Seleen, Zink
Voor behoud van sterk haar
1 x daags 1 capsule
Voedingssupplement
Samenstelling: conform etiketteringsvereisten
Ingrediënten: idem.
Informatie op het etiket
Elke dag verliezen we ongeveer 50 tot 100 haren per dag. Dit voedingssupplement ondersteunt de normale haargroei
en daarmee het behoud van sterk haar.

Achtergrondinformatie
De claim “draagt bij tot de instandhouding van normaal haar” is een goedgekeurde gezondheidsclaim voor
biotine, maar ook voor seleen en voor zink.

Overwegingen bij de interpretatie
a)

De respectievelijke EFSA opinies voor biotine, seleen en zink tonen geen relatie aan met haaruitval;

b) Haaruitval, op de ‘oude CAG-lijst’ een toegestane gezondheidsclaim, wordt niet meer toegestaan als
alternatief voor de toegestane claim: draagt bij tot de instandhouding van normaal haar. Wel mag
worden aangegeven dat we ongeveer 50 tot 100 haren per dag verliezen. Als het maar in die context
gedaan wordt, geldt daarbij geen verbod op de term “haaruitval”. 50 tot 100 haren per dag verliezen
is een normaal fysiologisch proces, waarbij het normaal is dat deze haren ook weer aangroeien. Bij
haaruitval in engere zin is geen sprake meer van dit normale, fysiologische proces.
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Voorbeeld 7. Interpretatie claims op indicatieve lijst gezondheidsclaims en EFSA opinies
ONJUIST
Sunshine Echinacea en Vitamine C
Voor extra weerstand
1 x daags 1 capsule
Voedingssupplement
Samenstelling: conform etiketteringsvereisten
Ingrediënten: idem.

JUIST
Sunshine Echinacea en Vitamine C Ondersteunt je
weerstand
1 x daags 1 capsule
Voedingssupplement
Samenstelling: conform etiketteringsvereisten
Ingrediënten: idem.

OF JUIST
Sunshine Echinacea en Vitamine C
Met Echinacea voor extra weerstand
1 x daags 1 capsule
Voedingssupplement
Samenstelling: conform etiketteringsvereisten
Ingrediënten: idem.

Achtergrondinformatie
Echinacea staat als botanical on hold voor de toepassing: immuunsysteem;
Vitamine C heeft de goedgekeurde claim: draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem. Ook
toegelaten is: ondersteunt de weerstand/voor de weerstand.
Overwegingen bij de interpretatie
a)

In EFSA opinie 2009;7(9):1226 is niet aangetoond dat vitamine C de weerstand verhoogt. ‘Extra
weerstand’, in de Indicatieve lijst Gezondheidsaanprijzingen een toegestane gezondheidsclaim, is dus
niet meer toegestaan voor vitamine C. Dat betekent dat in dit voorbeeld het woordje ‘extra’ niet meer
gebezigd mag worden. Ook al zou deze claim voor Echinacea alléén nog wel gebezigd mogen worden;
b) Een claim ‘voor extra weerstand’ voor vitamine C is in een bijzonder geval wel toegestaan. De claim
mag gemaakt worden in combinatie met de zinsnede ‘na fysieke inspanning’ onder de voorwaarde dat
het minimaal 200 mg vitamine C bevat en vermeldt dat het effect verkregen wordt bij inname van 200
mg vitamine C naast de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid vitamine C. Aan deze voorwaarden voldoet
dit product niet, en daarom mag die claim niet gevoerd worden.
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Voorbeeld 8. Interpretatie vezelrijk voor voedingssupplementen
ONJUIST
Sunshine Vezels Kauwtabletten
Tarwezemelenvezels dragen bij tot een snellere
darmtransit
1 x daags 2 tabletten
Voedingssupplement
Dit voedingssupplement is rijk aan vezels.
Samenstelling:
Tarwezemelenvezels

500 mg

Voor de rest: samenstelling en ingrediëntendeclaratie
conform etiketteringsvereisten

JUIST
Sunshine Vezels Kauwtabletten
1 x daags 2 tabletten
Voedingssupplement
Samenstelling:
Tarwezemelenvezels

500 mg

Voor de rest: samenstelling en ingrediëntendeclaratie conform etiketteringsvereisten

Achtergrondinformatie
Tarwezemelen heeft als goedgekeurde claim: Tarwezemelenvezels dragen bij tot een snellere
darmtransit.
Overwegingen bij de interpretatie
a)

‘Vezelrijk/rijk aan vezels’ is een voedingsclaim. Volgens de bijlage behorende bij de ClaimsVO is
‘vezelrijk’ als volgt gedefinieerd: De claim dat een levensmiddel vezelrijk is en elke andere claim die
voor de consument waarschijnlijk dezelfde betekenis zal hebben, is alleen toegestaan als het
vezelgehalte van het product minimaal 6 g/100 g of 3 g/100 kcal bedraagt. Artikel 5 lid 1 sub d stelt
verder dat:
de hoeveelheid van het product die de consument, naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, tot
zich zal nemen, levert een significante hoeveelheid nutriënt of andere stof waarvoor de claim wordt
gedaan, zoals omschreven in de communautaire wetgeving of, indien er ter zake geen voorschriften
bestaan, een significante hoeveelheid die volgens algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs het
geclaimde nutritionele of fysiologische effect bewerkstelligt.

b) Voor supplementen wordt aangehouden 3 g per dagdosering voor ‘bron van’ vezel en 6 g per
dagdosering voor ‘rijk aan’ vezel. De voedingsclaim ‘vezelrijk’ mag hier niet gemaakt worden omdat er
onvoldoende tarwezemelen in de dagdosering zitten;
c) De gezondheidsclaim ‘Tarwezemelen dragen bij tot een snellere darmtransit’ mag niet gemaakt
worden, omdat niet aan de gebruiksvoorwaarden voor deze claim wordt voldaan.
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Voorbeeld 9. Interpretatie botanicals met on hold claims en niet on hold claims

ONJUIST
Sunshine Guarana capsules
Met/bevat Guarana
Spijsvertering - Botten
1 x daags 1 capsule
Voedingssupplement
Dit voedingssupplement ondersteunt de spijsvertering.
Samenstelling: conform etiketteringsvereisten
Ingrediënten: idem.

JUIST
Sunshine Guarana capsules
Met/bevat Guarana
Spijsvertering
1 x daags 1 capsule
Voedingssupplement
Dit voedingssupplement ondersteunt de spijsvertering.
Samenstelling: conform etiketteringsvereisten
Ingrediënten: idem.

Achtergrondinformatie
Alle Guarana zaad claims staan, als botanical, on hold. Er is een ingediende claim op spijsvertering. Er is
geen enkele claim ingediend op botten.
Overwegingen bij de interpretatie
a)
b)
c)
d)

Alle claims voor botanicals die on hold staan, vallen tot nader orde onder het overgangsregime.
Claims voor botanicals die niet on hold zijn gezet, mogen in het geheel niet meer.
De claim voor botten in combinatie met Guarana is dus niet meer toegestaan.
Bij de beoordeling van de on hold claim voor spijsvertering wordt gekeken welke gezondheidsrelatie
bij de aangevraagde claim is aangegeven. Vervolgens mogen dan alle relevante claims uit de
Indicatieve lijst Gezondheidsaanprijzingen gebruikt worden mits dit niet onaannemelijk is. Voor
conditions of use mag gebruik worden gemaakt van ingediende conditions of use of, indien
aannemelijk, eigen onderbouwing voor conditions of use. Klik hier voor extra informatie.
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Voorbeeld 10. Interpretatie van de vermelding Forte, Krachtig, Extra of Plus

JUIST
Sunshine Vitamine C Forte capsules of Sunshine Vitamine C Krachtig
Vitamine C ondersteunt de weerstand
1 x daags 1 capsule
Voedingssupplement
Samenstelling: conform etiketteringsvereisten
Ingrediënten: idem.

Achtergrondinformatie
Vitamine C, ondersteunt de weerstand is een toegelaten gezondheidsclaim

Overwegingen bij de interpretatie

a) De claims ‘krachtig’, ‘forte’ en hooggedoseerd worden gezien als alternatieven voor ‘rijk aan’ en
mogen derhalve voor ingrediënten met geautoriseerde en ‘on hold’ claims gebezigd worden. ’.

De gebruiksvoorwaarde voor ‘krachtig’, ‘forte’ en ‘hooggedoseerd’ is voor vitamines/mineralen
dezelfde voorwaarde als die geldt voor de voedingsclaim “rijk aan”, namelijk tenminste 30% van de
Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) of referentie inname (RI) per dagdosering. Voor
andere ingrediënten geldt dat het product 30% hoger gedoseerd moet zijn dan een product binnen het
eigen assortiment of een reeks concurrerende producten. In dit geval dient expliciet te worden
vermeld wat het product krachtig, forte of hooggedoseerd maakt. Indien ‘krachtig’,
‘forte’ of ‘hooggedoseerd’ op de hele formule betrekking heeft, moet het merendeel van de
ingrediënten (in de regel 90%) aan bovenstaande gebruiksvoorwaarde voldoen.
De toevoegingen ‘krachtig’ en ‘forte’ suggereren een werking en kunnen daarom uitsluitend worden
gebruikt in directe relatie tot de ingrediënten waarvoor ze aan de gebruiksvoorwaarde
voldoen. Gebruik van deze termen is niet mogelijk in relatie tot een gezondheidsclaim, omdat dan
door afstraling de indruk wordt gewekt dat het gezondheidsvoordeel groter is.
‘Hooggedoseerd’ kan eventueel wel in relatie tot een gezondheidsclaim worden
gebruikt aangezien deze term zelf duidelijk op de dosering slaat.

b) De claim ‘extra’ moet van geval tot geval worden beoordeeld. Afhankelijk van de opmaak, indien het
bijvoorbeeld direct gekoppeld wordt aan de productnaam, suggereert het
hooggedoseerd/forte/krachtig. Losgekoppeld van de productnaam (bijv. in een volgende regel) kan
het de toevoeging van een ander (geautoriseerd of on hold) ingrediënt aanduiden.

c) Het voegwoord ‘plus’ kan, afhankelijk van de opmaak, duiden op de toevoeging van een extra

ingrediënt. Dit mag eventueel ook een ingrediënt zijn waar geen gezondheidsclaims (meer) voor zijn
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toegestaan. Zonder een toegevoegd ingrediënt te noemen, bijvoorbeeld “Sunshine Plus” is het een
versterkende claim en geldt hetzelfde als hierboven voor ‘extra’.

d) De claim ‘extra forte’ is geen synoniem voor een toegestane voedingsclaim en mag dus nooit.
Voorbeeld 11. Interpretatie gebruik term Probiotica

JUIST
Sunshine Lactiaco® capsules
Bevat: Lactobacillus acidophilus Probioticum
1 x daags 1 capsule
Voedingssupplement
Samenstelling: conform etiketteringsvereisten
Ingrediënten: idem.

Achtergrondinformatie
Alle claims voor Lactobacillus acidophilus zijn afgewezen

Overwegingen bij de interpretatie

a)

‘Probioticum’ kan als een categorie aanduiding worden gezien en mag als zodanig gebruikt blijven
worden.

b) De eis geldt dat er bij gebruik van de benaming 'probiotica' geen nadruk op de (vermeende)
heilzaamheid van probiotica gelegd mag worden, bijvoorbeeld door de context op de verpakking of in
de reclame, of door de vermelding 'probiotica' onnodig op het etiket te herhalen. In dat geval zal de
uiting getoetst worden aan de ClaimsVO. Zo is bijvoorbeeld ‘krachtig probioticum’ of ‘bevat
probiotische stammen’ niet toegestaan omdat dit een heilzaam effect of heilzame werking suggereert.
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Voorbeeld 12. Gebruik van claims voor vetzuren
ONJUIST
Sunshine Omega vetzuren 3-6-9
(Bevat) Onverzadigde vetzuren
1 x daags 2 capsules
Voedingssupplement
Samenstelling: conform etiketteringsvereisten
Ingrediënten: idem.

Overwegingen bij Interpretatie
a)

Voor vetzuren zijn specifieke voedingsclaims in de ClaimsVO opgenomen, zoals: ‘rijk aan onverzadigde
vetten’ en ‘rijk aan enkelvoudig/meervoudig onverzadigde vetten’. De voedingsclaim ‘bevat
onverzadigde vetzuren’ is niet opgenomen in de ClaimsVO en derhalve niet toegestaan. Hooguit zou
de voedingsclaim ‘bron van/rijk aan omega 3 vetzuren’ gebezigd mogen worden, mits de hoeveelheid
omega 3 vetzuren voldoet aan de gebruiksvoorwaarden.

b) Omega 6 en 9 mogen wel onderdeel uitmaken van de naam van het voedingssupplement, omdat
hiermee aangegeven wordt dat omega 6 en 9 vetzuren als ingrediënt in het product zitten.
c)

Voor de gebruiksvoorwaarden van de voedingsclaims voor omega-3 vetzuren, verwijzen we naar het
document Norm omega-3 visvetzuren, op de website van de Keuringsraad.
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Voorbeeld 13. Gebruik van gezondheidsclaims mini-advertenties in retail folders
ONJUIST
Alle Sunshine multivitaminen deze week met 25% korting
Keuze uit het hele assortiment
Er wordt een voorbeeld verpakking van Sunshine
Multivitamine met Q10 in het segment ‘Energie*’
afgebeeld. Dit is duidelijk leesbaar in het packshot. Niet
leesbaar is de verwijzing van de asterix naar de toegestane
gezondheidsclaim voor vitamine B3: ‘vitamine B3
ondersteunt het energieniveau’.

JUIST
Alle Sunshine multivitaminen deze week met 25% korting
Keuze uit het hele assortiment
Er wordt een voorbeeld verpakking van Sunshine Multivitamine met vitamine C in het segment ‘Weerstand*’ afgebeeld.
Dit is duidelijk leesbaar in het packshot. Niet leesbaar is de verwijzing van de asterix op de afgebeelde verpakking naar
de toegestane gezondheidsclaim voor vitamine C: ‘vitamine C ondersteunt de weerstand’.

Overwegingen bij Interpretatie
a)

Indien de ruimte van de advertentie beperkt is, bijvoorbeeld een mini-advertentie in retailfolders, mag
volstaan worden met de vermelding: ‘lees voor het kopen de informatie op de verpakking’ en hoeft de
niet leesbare claim waarnaar de asterix bij weerstand verwijst, niet uitgeschreven te worden in een
mini-advertentie, mits er geen sprake is van misleiding (zie hieronder).

b) Het onjuiste voorbeeld is misleidend omdat ‘Energie*’ gelezen wordt in combinatie met Q10. Voor
Q10 is geen enkele gezondheidsclaim toegestaan. Daarom moet in de mini-advertentie de verwijzing
van de toegestane gezondheidsclaim voor vitamine B3 worden opgenomen. Ook kan voor een ander
packshot gekozen worden.
c)

In een reclame-uiting moet de claim waarnaar de asterix verwijst, duidelijk leesbaar zijn. Indien dit niet
op het packshot te lezen is, dient dit apart te worden vermeld.

d) In een reclame-uiting met één product met één enkele claim kan niet volstaan worden met de
vermelding: ‘lees voor het kopen de informatie op de verpakking’. De claim dient in dit geval
gekoppeld te worden aan het specifieke nutriënt.
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Voorbeeld 14. Sunshine voorbeeld met nutriënt waarvoor een claim gebezigd kan worden, maar
onvoldoende bevat om dit te kunnen claimen
ONJUIST
Sunshine Nachtformule
Bevordert een gezonde slaap
Ontspannend
Slaapopwekkend
Onderaan op voorzijde: Met slaapmutsje, Passiflora en melatonine
1 x daags 1 tablet
Voedingssupplement
Samenstelling:

Slaapmutsje
Passiflora
Melatonine 0.29 mg

Ingrediënten: idem.

JUIST
Sunshine Nachtformule
Bevordert een gezonde slaap1,2
Ontspannend2
Slaapopwekkend1
Samenstelling:

1Slaapmutsje
2Passiflora

Melatonine 0.29 mg
Ingrediënten: idem
Onderaan op voorzijde: Met slaapmutsje, Passiflora
1 x daags 1 tablet
Voedingssupplement

Achtergrondinformatie
Slaapmutsje en Passiflora hebben een on hold claim voor slaap, Slaapmutsje heeft een on hold claim voor
slaap en Passiflora heeft een on hold claim voor rustgevend. Voor melatonine is er een geautoriseerde
claim m.b.t. slaap; echter de hoeveelheid in dit product is niet voldoende om een claim te maken.
Overwegingen bij Interpretatie
De claims worden duidelijk gekoppeld aan Slaapmutsje en Passiflora. Melatonine is te weinig aanwezig om een
claim mee te kunnen maken en kan in deze context hier niet worden vermeld, alleen bij
ingrediënten/samenstelling.
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