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Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ πνπ ππνβιήζεθε, εμέηαζε ηελ ππό
έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ.
Ζ Δπηηξνπή έθξηλε όηη ν ηζρπξηζκόο (ιεθηηθό θαη νπηηθό) «9 ζηης 10 γσλαίθες ιύλοσλ ηο πρόβιεκα ηοσς
κε ηης επηιογές DAILY ACTIVE” είλαη απόιπηνο θαη κπνξεί λα παξαπιαλήζεη αθνύ δεκηνπξγεί ηελ
εζθαικέλε εληύπσζε όηη αθνξά ζην ζύλνιν ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνύ ρσξίο δηάθξηζε, ελώ όπσο
δειώζεθε αλαθέξεηαη κόλν ζην κηθξό δείγκα ησλ γπλαηθώλ ηεο έξεπλαο πνπ θαηά δήισζε ηνπο
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αληηκεησπίδνπλ πξόβιεκα εληεξηθήο ιεηηνπξγίαο ην νπνίν πξνζσπηθά εθηίκεζαλ όηη έιπζαλ κε ηελ
θαηαλάισζε ηνπ δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο (ζύκθσλα κε ηελ ππνβιεζείζα έξεπλα).
Δπηπιένλ, νη ηζρπξηζκνί «… ιύλοσλ ηο πρόβιεκα ηοσς…» θαη «…ρσζκίδεη αποηειεζκαηηθά ηελ θαιή
ιεηηοσργία ηοσ εληέροσ κέζα ζε κόιης 2 εβδοκάδες» είλαη απόιπηνη, ππεξβνιηθνί θαη δελ
ηεθκεξηώζεθαλ επαξθώο θαζώο ε εληεξηθή δπζιεηηνπξγία απνηειεί έλα ηαηξηθό πξόβιεκα πνπ
επεξεάδεηαη από πνιινύο θαη δηάθνξνπο παξάγνληεο θαη επνκέλσο ε αμηνιόγεζε ηεο «ιύζεο» ηνπ
ή/θαη ηεο «απνηειεζκαηηθήο ξύζκηζεο κέζα ζε κόιηο 2 εβδνκάδεο» πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε πιήξε θαη
γεληθώο απνδεθηά επηζηεκνληθά δεδνκέλα.
Σέινο ε Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππόςε ηεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ
έθξηλε όηη ην δηαθεκηδόκελν πξντόλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ην όλνκα ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία
αλήθεη (ξόθεκα – επηδόξπην).
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία ζηα ζεκεία
πνπ πξναλαθέξνληαη πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 5.2 θαη 1 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί
αλαιόγσο άκεζα.

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ θαλνληζκό ηεο
ΠΔΔΔ (άξζξν 9, παξ.ε). Δπηζεκαίλεηαη όηη, βάζεη ηνπ θαλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ (άξζξν 6, παξ.α), ε
πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό χαρακηήρα.
Τπελζπκίδνπκε ζύζηαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΔΔ πξνο ηα εκπιεθόκελα κέξε λα κε ρξεζηκνπνηνύλ ή θάλνπλ
απνζπαζκαηηθέο αλαθνξέο ζε απνθάζεηο ησλ Δπηηξνπώλ γηα ζθνπνύο δεκνζηόηεηαο ή πξνβνιήο,
πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη παξεξκελείεο.

