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POWER HEALTH HELLAS
ΑΠΟΦΑΖ Α / 4522 από 11.04.2012 κε ζέκα
“SIZE ONE 6 PACK SLIM”

ΖΜ/ΝΗΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΑΗΣΖΖ ΔΠΑΝΔΛΔΓΥΟΤ
ΖΜ/ΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ
ΖΜ/ΝΗΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ
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Γ. ΣΑΚΑΛΑΚΖ
Δ. ΚΑΣΑΡΖ
Μ. ΠΑΡΟΤΖ
B. TRACUZZI

BOLTON HELLAS
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ΠΑΡΟΝΣΔ ΣΖ
ΤΝΔΓΡΗΑΖ

ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ

ΔΓΔΔ - ΓΔ – ΔΡ

Ζ Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή Διέγρνπ Δπηθνηλσλίαο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηνλ Διιεληθό
Κώδηθα Γηαθήκηζεο – Δπηθνηλσλίαο θαη ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο, έιαβε ππόςε ηεο ηελ
αίηεζε επαλειέγρνπ, εμέηαζε ηελ ππό έιεγρν επηθνηλσλία θαη αμηνιόγεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ
πξνζθνκίζζεθαλ θαζώο θαη όζα πξνθνξηθά αλαπηύρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε.

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλαθνξηθά κε ηελ επηθνηλσλία ηνπ πξντόληνο SIZE ONE 6 PACK SLIM, όπσο απηή
αλαπηύζζεηαη ζε όια ηα κέζα επηθνηλσλίαο θαη ζηε ζπζθεπαζία, ε Δπηηξνπή νκόθσλα
ζπκθώλεζε κε ηελ Α 4522 Απόθαζε ηεο Πξσηνβάζκηαο Δπηηξνπήο, κε ην ίδην ζθεπηηθό.
Καηά ζπλέπεηα κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο κε ηίηιν «Effect of oral
intake of capsaicinoid beadlets on catecholamine secretion and blood markers of lipolysis in
healthy adults: a randomized, placebo controlled, double-blind, cross-over study» γηα ηε δξάζε
ηνπ ζπζηαηηθνύ Capsimax – θαη όρη ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο SIZE ONE 6 PACK SLIM – κε ζαθή
όκσο αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο απηήο.
Δπηζεκαίλεηαη όηη νη δύν πξνζθνκηζζείζεο έξεπλεο κε ηίηιν «Pilot study on tolerability and
weight management properties of natural capsaicinoids from red pepper in healthy human
subjects» θαη «Investigation of thermogenesis and weight loss due to capsicum extracts in
healthy humans – a pilot study», πνπ δελ είραλ αμηνινγεζεί από ηελ Πξσηνβάζκηα Δπηηξνπή,
θαηά ηελ νκόθσλε άπνςε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δπηηξνπήο - ηόζν ιόγσ ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπο,
όζν θαη ιόγσ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο - δελ θξίζεθαλ επαξθείο γηα λα ηεθκεξηώζνπλ ηνπο
ηζρπξηζκνύο ηνπ πξντόληνο SIZE ONE 6 PACK SLIM, κε βάζε ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ ζε
Capsimax.

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.

