
Klachten algemeen 

 

o Gebruik van gezondheidsclaims die niet zijn geautoriseerd en die, zover mij bekend, 

geen ‘on hold’ status hebben. 

o Mocht een gezondheidsclaim onverhoopt toch een ‘on hold’ status hebben, dan betwist 

ik dat die aannemelijk gemaakt kan worden door het ontbreken van wetenschappelijk 

bewijs dat algemeen wordt geaccepteerd. 

 

Klachten gespecificeerd (zie bijlagen I t/m V) 

 

Skintight 

1. Onderdrukken van hongergevoel 

2. Gewichtsverlies 

3. Verminderen van opgeblazen buik 

 

Horsepower  

1. Boosten van je weerstand 

2. Huidveroudering tegen gaan 

3. Rimpels voorkomen 

4. Wil jij jezelf net een beetje beter kunnen beschermen voor chronische ziektes? Dan kan 

de overheerlijke Horsepower thee blend je daarbij helpen! 

Broccoli Bouquet 

1. Deze thee kan namelijk helpen bij het ontgiften en kan zorgen voor een prima 

stoelgang, naast de andere fantastische krachten van broccolithee. 

 

Picture Perfect 

1. Bevordert de groei van gezonde haren en nagels 

2. Bevordert de aanmaak van collageen 

3. Verminderen van huidontstekingen zoals acné 

 

Sunset 

1. Ondersteuning bij je stofwisseling 

2. Afdrijven van vrije radicalen en giftige stoffen waardoor gewichtsverlies kan ontstaan 

3. Vitamineboost 

4. Verminderen van hoofdpijn 

5. Verminderen van hoge bloeddruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klachten gemotiveerd 

 

Skintight 

 

Op de website van www.tastea.eu worden de volgende claims gemaakt voor Skintight (zie 

bijlage I [1]: 

 

1. Onderdrukken van hongergevoel 

2. Gewichtsverlies 

3. Verminderen van opgeblazen buik 

 

De ingrediënten van Skintight zijn [1]: 

 

o Pu erh 

o Ginger 

o Black tea Lapsang 

Souchong 

o Cinnamon pieces 

o Orange peels 

o Lemon peels 

o Rose petals 

o Cloves 

o Cardamon 

 

De gebruikte gezondheidsclaims zijn niet geautoriseerd voor de genoemde ingrediënten, noch 

is mij een dergelijke gezondheidsclaim met een ‘on hold’ status bekend. De Claimsverordening 

(1924/2006) geeft aan dat het gebruik van dergelijke gezondheidsclaims niet is toegestaan in 

commerciële mededelingen. Bovendien zijn de betreffende gezondheidsclaims niet aan een 

nutriënt gekoppeld en zijn de hoeveelheden van de ingrediënten (waar een gunstig effect 

vanuit zou gaan) niet vermeld. In de Claimsverordening artikel 5, lid 1 staat daarover: 

 

1. Voedings- en gezondheidsclaims mogen alleen worden gebruikt als aan de volgende voorwaarden 

is voldaan: 

a. de aanwezigheid, de afwezigheid of de beperkte hoeveelheid in een levensmiddel of 

levensmiddelencategorie van een nutriënt of andere stof waarvoor de claim wordt 

gedaan, heeft een bewezen heilzaam nutritioneel of fysiologisch effect, dat is vastgesteld 

aan de hand van algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevens; 

b. de nutriënt of de andere stof waarvoor de claim wordt gedaan: 

o is in het eindproduct aanwezig in een significante hoeveelheid zoals 

omschreven in de communautaire wetgeving of, indien er terzake geen 

voorschriften bestaan, in een hoeveelheid die volgens algemeen aanvaarde 

wetenschappelijke gegevens het geclaimde nutritionele of fysiologische effect 

bewerkstelligt, dan wel 

o is afwezig, of is aanwezig in een beperkte hoeveelheid die volgens algemeen 

aanvaarde wetenschappelijke gegevens het geclaimde nutritionele of 

fysiologische effect bewerkstelligt; 

c. indien van toepassing, de nutriënt of andere stof waarvoor de claim wordt gedaan, is 

aanwezig in een vorm die door het lichaam kan worden gebruikt; 

d. 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 terzake geen voorschriften bestaan, een significante hoeveelheid die volgens 

algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevens het geclaimde nutritionele of 

fysiologische effect bewerkstelligt; 

 

Er wordt weliswaar een gebruiksadvies gegeven (“Voor een optimaal resultaat adviseert tastea 

om een kopje voor het ontbijt, eventueel voor de lunch en in de loop van de middag te 

nuttigen”), maar de hoeveelheden van de ingrediënten om het geclaimde effect te bereiken 

blijven daarmee onduidelijk. 

 

http://www.tastea.eu/


Elders op de webpagina wordt geclaimd dat het kruid pu erh helpt bij gewichtsverlies (zie 

bijlage I) [1]: 

 

“Deze thee blend bevat onder andere een wetenschappelijk bewezen kruid welke helpt 

om gewicht te verliezen, Pu Erh.” 

 

Pu erh is een specifieke theesoort die door een verschil in fermentatieduur niet vergelijkbaar is 

met bijvoorbeeld groene thee. Overigens is deze gezondheidsclaim voor groene thee (die ook 

met gewichtsverlies in verband wordt gebracht) niet geautoriseerd [2]. De gebruikte 

gezondheidsclaim voor pu erh is ook niet geautoriseerd en heeft zover mij bekend ook geen 

‘on hold’ status. Het gebruik van deze gezondheidsclaim in commerciële mededelingen is 

daardoor niet toegestaan. Overigens laat een gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie 

niet zien dat het gebruik van pu erh extract (999 mg/dag) gedurende drie maanden tot 

gewichtsverlies leidt [3]. Een sub-analyse waarin alleen naar mannen gekeken is laat dit wel 

zien, maar hierbij is geen vergelijking gemaakt met de placebo-groep. Bovendien waren de 

mannen in de placebo-groep bij aanvang ruim 20 kg zwaarder dan in de pu erh-groep (96,15 

versus 74,99 kg), waardoor het geen eerlijke vergelijking is.  

 

 

Horsepower  

 

Op de website van www.tastea.eu worden de volgende claims gemaakt voor Horsepower (zie 

bijlage II) [4]: 

 

1. Boosten van je weerstand 

2. Huidveroudering tegen gaan 

3. Rimpels voorkomen 

4. Wil jij jezelf net een beetje beter kunnen beschermen voor chronische ziektes? Dan kan 

de overheerlijke Horsepower thee blend je daarbij helpen! 

De ingrediënten van Horsepower zijn [4]: 

 

o Green tea china sencha 

o White tea pai mu tan 

o Birch leaves 

o Horsetail 

o China white monkey 

o Natural flavouring (raspberry – 

violet flower – strawberry taste)  

o Raspberry 

o Mallow 

 

De eerste drie gezondheidsclaims zijn niet geautoriseerd voor de genoemde ingrediënten, noch 

is mij een dergelijke gezondheidsclaim met een ‘on hold’ status bekend. Bovendien zijn de 

betreffende gezondheidsclaims niet aan een nutriënt gekoppeld en zijn de hoeveelheden van 

de ingrediënten (waar een gunstig effect vanuit zou gaan) niet vermeld. Het gebruiksadvies 

(“Hoeveelheid kopjes thee per dag is naar wens”) is ook ontoereikend en niet conform de 

Claimsverordening (conditions of use). 

 

De vierde claim stelt letterlijk dat Horsepower kan beschermen tegen chronische ziekten. Dit is 

een medische claim die niet is toegestaan voor levensmiddelen. Medische claims vallen onder 

de Geneesmiddelenwet en zijn dan ook voorbehouden aan geneesmiddelen. 

 

 

 

 

http://www.tastea.eu/


Broccoli Bouquet 

 

Op de website van www.tastea.eu wordt de volgende claim gemaakt voor Broccoli Bouquet (zie 

bijlage III) [5]: 

 

1. Deze thee kan namelijk helpen bij het ontgiften en kan zorgen voor een prima 

stoelgang, naast de andere fantastische krachten van broccolithee. 

 

De ingrediënten van Broccoli Bouquet zijn [5]: 

 

o Broccoli 

o Kool 

o Wortel 

o Pepers 

o Peterselie 

o Bonenkruid 

o Spirulina 

o Nootmuskaat

 

De gezondheidsclaim is niet geautoriseerd voor de genoemde ingrediënten, noch is mij een 

dergelijke gezondheidsclaim met een ‘on hold’ status bekend. Bovendien zijn de betreffende 

gezondheidsclaims niet aan een nutriënt gekoppeld en zijn de hoeveelheden van de 

ingrediënten (waar een gunstig effect vanuit zou gaan) niet vermeld. Een gebruiksadvies om 

het geclaimde effect te bereiken wordt niet gegeven wat niet conform de Claimsverordening 

(conditions of use) is. 

 

 

Picture Perfect 

 

Op de website van www.tastea.eu worden de volgende claims gemaakt voor Picture Perfect 

(zie bijlage IV) [6]: 

 

1. Bevordert de groei van gezonde haren en nagels 

2. Bevordert de aanmaak van collageen 

3. Verminderen van huidontstekingen zoals acné 

 

De ingrediënten van Picture Perfect zijn [6]: 

 

o Green tea China Sencha 

o Green tea China Jasmine 

o Lemongrass 

o Natural flavouring 

o Raspberry 

o Jasmine petals 

o China Jasmine Dragon Pearls 

o Passionflower herb 

o Bamboo leaves 

 

De eerste twee gezondheidsclaims zijn niet geautoriseerd voor de genoemde ingrediënten, 

noch is mij een dergelijke gezondheidsclaim met een ‘on hold’ status bekend. Bovendien zijn 

de betreffende gezondheidsclaims niet aan een nutriënt gekoppeld en zijn de hoeveelheden 

van de ingrediënten (waar een gunstig effect vanuit zou gaan) niet vermeld. Een 

gebruiksadvies om het geclaimde effect te bereiken wordt niet gegeven wat niet conform de 

Claimsverordening (conditions of use) is. 

 

De derde claim stelt dat Picture Perfect huidontstekingen zoals acne kan verminderen. Dit is 

een medische claim die niet is toegestaan voor levensmiddelen (zie ‘Indicatieve lijst 

gezondheidsaanprijzingen’ van de Keuringsraad KOAG/KAG). Medische claims vallen onder de 

Geneesmiddelenwet en zijn dan ook voorbehouden aan geneesmiddelen. 

 

http://www.tastea.eu/
http://www.tastea.eu/


Sunset 

 

Op de website van www.tastea.eu worden de volgende claims gemaakt voor Sunset (zie 

bijlage V) [7]: 

 

1. Ondersteuning bij je stofwisseling 

2. Afdrijven van vrije radicalen en giftige stoffen waardoor gewichtsverlies kan ontstaan 

3. Vitamineboost 

4. Verminderen van hoofdpijn 

5. Verminderen van hoge bloeddruk 

 

De ingrediënten van Sunset zijn [7]: 

 

o Apple 

o Hibiscus 

o Carrot 

o Pear (pear, rice flour) 

o Lemon peels 

o Natural flavouring 

o Peach (peach, rice flour) 

o Goji berry 

o Safflower petals 

 

De eerste twee gezondheidsclaims zijn niet geautoriseerd voor de genoemde ingrediënten, 

noch is mij een dergelijke gezondheidsclaim met een ‘on hold’ status bekend. Bovendien zijn 

de betreffende gezondheidsclaims niet aan een nutriënt gekoppeld en zijn de hoeveelheden 

van de ingrediënten (waar een gunstig effect vanuit zou gaan) niet vermeld. Een 

gebruiksadvies om het geclaimde effect te bereiken wordt niet gegeven wat niet conform de 

Claimsverordening (conditions of use) is. 

 

De derde claim is een voedingsclaim die suggereert dat de thee een ruime hoeveelheid 

vitamines bevat. Alleen goedgekeurde voedingsclaim mogen worden gebruikt (zie verordening 

1924/2006). ‘Vitamineboost’ is bij mijn weten geen goedgekeurde voedingsclaim. Bij de 

goedgekeurde voedingsclaims ‘bron van vitamines en ‘rijk aan vitamines’ is een vereiste dat a) 

de specifieke vitamines worden vermeld, b) de hoeveelheid aangegeven wordt en c) het 

gebruiksadvies voldoende is om de claim te mogen dragen. Aan deze vereisten wordt niet 

voldaan. 

 

De vierde en vijfde claims stellen dat Sunset ondersteunend kan werken bij het verminderen 

van hoofdpijn en hoge bloeddruk. Dit zijn medische claim die niet zijn toegestaan voor 

levensmiddelen (zie ‘Indicatieve lijst gezondheidsaanprijzingen’ van de Keuringsraad 

KOAG/KAG). Medische claims vallen onder de Geneesmiddelenwet en zijn dan ook 

voorbehouden aan geneesmiddelen. 

 

Onderbouwing door Tastea 

Tastea lijkt de geclaimde effecten in hoofdlijnen niet te baseren op de wetenschappelijke 

literatuur of op wat wel en niet is toegestaan, maar op de resultaten van hun eigen 

testprocedure. Op de website staat namelijk over de werking van hun producten geschreven 

(zie bijlage VI) [8]: 

 

“Chinese kruidengeneeskundige hebben ons geadviseerd over de werking van 

verschillende soorten bladeren, bloemen en kruiden en de werking die zij op elkaar 

hebben. Na het door verschillende personen te hebben getest wordt besloten om een thee 

blend wel of niet in ons assortiment op te nemen. Enkel de blends waarvan meer dan 65% 

van de personen de werking hebben ervaren, worden opgenomen in ons assortiment. Het 

is een 100% natuurlijk product waardoor een resultaat niet is af te dwingen.” 

http://www.tastea.eu/


Conclusie 

Er is regelgeving voor het gebruik van gezondheidsclaims in commerciële mededingen. Dit om 

misleiding van de consument te voorkomen en om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Het 

gebruik van gezondheidsclaims die niet zijn geautoriseerd door de Europese Commissie of die 

geen ‘on hold’ status hebben is niet toegestaan. Daarnaast zijn er regels voor het 

communiceren van gezondheidsclaims naar de consument toe. Een gezondheidsclaim moet 

bijvoorbeeld gekoppeld worden aan een nutriënt (met een geautoriseerde gezondheidsclaim), 

maar ook moet duidelijk zijn welke hoeveelheid nodig is om het geclaimde effect te bereiken 

en of die hoeveelheid gehaald wordt wanneer het gebruiksadvies opgevolgd wordt.  

 

Wat betreft de bovenstaande punten constateer ik dat niet alle regelgeving is nageleefd voor 

de theeën Skintight, Horsepower, Broccoli Bouquet, Picture Perfect en Sunset, met zelfs 

overtredingen van de Geneesmiddelenwet.  
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