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Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό Κώδηθα
Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ αίηεζε ειέγρνπ,
εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία θαη επηρεηξήκαηα πνπ
αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε.
Ζ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή αθνύ εμέηαζε δηεμνδηθά όια ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία θαηέιεμε ζηα εμήο:
Α. ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «επιλέξηε ηην πιο αποηελεζμαηική οδονηόκπεμα για ευαίζθηηα δόνηια»,
πνπ ππέρεη ζέζε ηίηινπ ζηελ ππό θξίζε θαηαρώξεζε, έθξηλε νκόθσλα όηη είλαη έλαο ππεξβνιηθόο
ηζρπξηζκόο πνπ δειώλεη απόιπηε ππεξνρή έλαληη ηνπ ζπλόινπ ηεο θαηεγνξίαο ησλ νδνληνθξεκώλ γηα
επαίζζεηα δόληηα. Σέηνηνπ είδνπο ππεξνρή όκσο δελ ηεθκεξηώζεθε επαξθώο, θαζώο από ηα ζηνηρεία
πνπ ηέζεθαλ ππ’ όςηλ ηεο Δπηηξνπήο πξνέθπςε όηη νη ηδηόηεηεο θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ
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αληαγσληζηηθνύ πξντόληνο SENSODYNE RAPID RELIEF δελ πζηεξνύλ ζε ζρέζε κε απηέο ηεο
δηαθεκηδόκελεο COLGATE SENSITIVE PRO RELIEF.
Δπνκέλσο ν παξαπάλσ ηζρπξηζκόο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζηνλ θαηαλαισηή εζθαικέλεο
εληππώζεηο θαη λα ηνλ νδεγήζεη ζε παξαπιάλεζε.
Β. ρεηηθά κε ηελ απεηθόληζε ηεο ζύγθξηζεο πνπ αληηπαξαβάιεη ηελ COLGATE SENSITIVE PRO
RELIEF κε «νδνληόθξεκα γηα επαίζζεηα δόληηα κε potassium nitrate», έθξηλε όηη ε βάζε ηεο ζύγθξηζεο
θαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν απηή πινπνηείηαη επηθνηλσλεί ζηνλ θαηαλαισηή ην κήλπκα όηη ε COLGATE
SENSITIVE PRO RELIEF ππεξηεξεί έλαληη ησλ νδνληόθξεκσλ γηα επαίζζεηα δόληηα κε potassium
nitrate, όηαλ όκσο ε ίδηα ε δηαθεκηδόκελε νδνληόθξεκα δελ αλήθεη ζε απηήλ αιιά ζε κία λέα,
επηζηεκνληθά πην εμειηγκέλε θαηεγνξία κε πξντόληα απνδεδεηγκέλα πην απνηειεζκαηηθά, θαηά δήισζε
θαη ησλ δύν παξηζηακέλσλ πιεπξώλ ζηε ζπδήηεζε.
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ αθ’ ελόο όηη ην ζηνηρείν απηήο ηεο εμέιημεο ζηελ θαηεγνξία δε δηαθαίλεηαη κε
θαλέλαλ ηξόπν, αθ’ εηέξνπ όηη ε δηεπθξίληζε «νδνληόθξεκα γηα επαίζζεηα δόληηα κε potassium nitrate»
δελ κπνξεί λα γίλεη εύθνια θαηαλνεηή από ηνλ κέζν θαηαλαισηή πνπ δελ έρεη εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο
επί ηνπ ζέκαηνο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη ζην ζεκείν απηό ε επηθνηλσλία κπνξεί λα νδεγήζεη
ζε ζύγρπζε/παξαπιάλεζε.
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ε Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν επηθνηλσλία
COLGATE SENSITIVE PRO RELIEF ζηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα ζεκεία πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 5, 8
θαη 11 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο εληόο 5 εκεξώλ.

Πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο πξνβιέπεηαη ζηνλ άξζξν 13.Ε ηνπ
Καλνληζκνύ ηεο ΠΔΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη όηη κε βάζε ην ίδην άξζξν ε πξνζθπγή ζηε Γεπηεξνβάζκηα
Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο δεν έχει αναζηαληικό αποηέλεζμα ζηην εθαρμογή ηης
παρούζας.
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.

