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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 πνπ θαηαηέζεθαλ θαη ηα
επηρεηξήκαηα πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε.
Ζ Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη από ηελ πξνζθνκηζζείζα επηζηεκνληθή κειέηε ηεθκεξηώζεθαλ
επαξθώο νη ηζρπξηζκνί πνπ αθνξνύλ ζηε δξάζε θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ δηαθεκηδόκελνπ
πξντόληνο SOMATOLINE COSMETIC MAN Δληαηηθή Αγσγή Νύρηαο, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο
ηνπ.
Δπνκέλσο, νη ππό έιεγρν ηζρπξηζκνί: «μειώνει έωρ και 2,9cm, ζε μόνο 2 εβδομάδερ ενώ κοιμάζηε»,
«κοιλιά – μέζη», «μειώνει ηην πεπιθέπεια…ενώ κοιμάζηε», «αξιοποιεί ηη δεκηικόηηηα ηος δέπμαηορ
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καηά ηη διάπκεια ηηρ νύσηαρ», «πεπιέσει ηο MenReduxolus-complex TM, ένα ενεπγό καλλςνηικό
ζύμπλεγμα» θαη «διεςκολύνει ηην αποππόθηζη ηων λιποδιαλςηικών ζςζηαηικών, ενιζσύονηαρ ηην
αδςναηιζηική ηοςρ δπάζη» νκόθσλα θξίζεθε όηη δελ κπνξεί λα παξαπιαλήζνπλ ηνλ θαηαλαισηή θαη
δελ πξνζθξνύνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ, αθνύ ε νξζόηεηα ηνπο απνδείρζεθε από ηε ζρεηηθή
κειέηε.
Αλαθνξηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «ενηαηική αγωγή νύσηαρ» ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη ν
ραξαθηεξηζκόο «εληαηηθή» αθ’ ελόο επηρεηξεί λα πεξηγξάςεη ηε δξάζε ηνπ πξντόληνο, ε νπνία
ηεθκεξηώζεθε από ηε ζρεηηθή κειέηε, αθ’ εηέξνπ δελ είλαη ζπγθξηηηθόο θαη δελ ππνλνεί απαμίσζε ησλ
αληαγσληζηηθώλ πξντόλησλ. Δπνκέλσο, δελ κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξαπιάλεζε θαη δελ ππάξρεη
ζέκα παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΔΚΓ-Δ.
Σέινο, δεδνκέλνπ όηη ε αλαθνξά ησλ ζπζηαηηθώλ επί ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ πξντόληνο είλαη ζύκθσλε
κε ηα όζα πξνβιέπνληαη από ηνλ ΔΟΦ - ηνλ αξκόδην θξαηηθό θνξέα πνπ λνκνζεηηθά ξπζκίδεη ηελ νξζή
επηζήκαλζε ησλ πξντόλησλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο - ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη δελ ηίζεηαη
ζέκα παξαβίαζεο ηνπ ΔΚΓ-Δ από ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αλαθέξνληαη νξηζκέλα ζπζηαηηθά.
Με βάζε ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό έιεγρν δηαθεκηζηηθή επηθνηλσλία
ηνπ πξντόληνο SOMATOLINE COSMETIC MAN Δληαηηθή Αγσγή Νύρηαο ζην ζύλνιν ηεο δελ
πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ.

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.

