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ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ  ΔΓΔΔ – ΓΔ – ΔΡ 

   
 
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. 

 

Α.  ρεηηθά κε ηνπο ηζρπξηζκνύο «Power Health Νο 1 ζηο αδσνάηιζμα, βάζει ζηοιτείων IMS ηης 

ηελεσηαίας 5εηίας», «Η Power Health η Νο 1 εηαιρεία ζηα αδσναηιζηικά προϊόνηα, βάζει YTD ζηοιτείων 

IMS 2011», “Power Health 1η ζηο αδσνάηιζμα” 

Από ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ ε Δπηηξνπή δηαπίζησζε όηη ε εηαηξεία Power Health θαηέρεη ηελ 

1ε ζέζε – ζε αμία θαη όγθν – ζηα πξντόληα απώιεηαο βάξνπο.  
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Δπεηδή ζηελ αληίιεςε ηνπ κέζνπ θαηαλαισηή κε ηνλ όξν «αδπλάηηζκα» θαη «αδπλαηηζηηθά πξντόληα» 

πηζαλόηαηα ελλννύληαη ηόζν ηα πξντόληα απώιεηαο βάξνπο (ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο), όζν θαη ηα 

πξντόληα ηνπηθήο εθαξκνγήο (θξέκεο / gel θαηά ηεο θπηηαξίηηδαο) θαη επεηδή ζηα πξντόληα απηά ε 

Power Health δελ θαηαηάζζεηαη πξώηε, ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη νη παξαπάλσ ππό έιεγρν 

ηζρπξηζκνί ελέρνπλ ανξηζηία σο πξνο ην ζεκείν αλαθνξάο ηεο πξσηηάο θαη έηζη κπνξεί λα νδεγήζνπλ 

ζε ζύγρπζε / παξαπιάλεζε. 

Καηά ζπλέπεηα, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη νη ηζρπξηζκνί απηνί πξνζθξνύνπλ ζην άξζξν 5 

ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνύλ αλαιόγσο.          

 

Β.  ρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ζπκβόινπ TM ζηελ αλαθνξά ηνπ ζπζηαηηθνύ Pink PepperSlim 

Ζ Δπηηξνπή δέρζεθε ηε δήισζε ηεο εγθαινύκελεο πιεπξάο πεξί ηεο εθ παξαδξνκήο ρξήζεο ηνπ 

ζπκβόινπ TM θαη ηεο ρσξίο όξνπο πξόζεζήο ηεο γηα ηελ απάιεηςή ηνπ. 

 

Γ.  ρεηηθά κε ηελ αλαθνξά ηεο θιηληθήο κειέηεο γηα ην Pink PepperSlim θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο 

Ζ Δπηηξνπή, από ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ δηαπίζησζε όηη ν ηξόπνο παξνπζίαζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο θιηληθήο έξεπλαο γηα ην ζπζηαηηθό Pink PepperSlim, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από 

ηελ εηαηξεία CODIF, δελ είλαη αθξηβήο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, κε απνηέιεζκα λα πξνθύπηεη 

παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΔΚΓ-Δ. πγθεθξηκέλα: 

1.  Ζ αλαθνξά ζηελ θιηληθή κειέηε ή/θαη ζε θάπνην ή όια ηα απνηειέζκαηα απηήο πξέπεη λα είλαη 

απνιύησο ζαθέο όηη αθνξά ζην ζπζηαηηθό Pink PepperSlim θαη όρη ζην δηαθεκηδόκελν πξντόλ Size 

One.  

Καηά ζπλέπεηα, θαηαρσξήζεηο (όπσο ελδεηθηηθά, card Advantage) όπνπ ε θιηληθή κειέηε θαη ε απώιεηα 

2,2cm ζε 1 κήλα δελ ζπλδένληαη κε ην ελ ιόγσ ζπζηαηηθό αιιά απνδίδνληαη ζην SIZE ONE, είλαη 

πηζαλό λα δεκηνπξγήζνπλ εζθαικέλεο εληππώζεηο, πξνζθξνύνπλ ζηα άξζξα 3, 5 θαη 6 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη 

πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνύλ.           

 

2.  Ζ αλαθνξά ζηα απνηειέζκαηα θαη εηδηθόηεξα ζηελ απώιεηα πόλησλ πξέπεη θάζε θνξά λα 

αληηζηνηρεί θαη λα γίλεηαη ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ ζώκαηνο, ζηελ νπνία - 

ζύκθσλα κε ηε κειέηε - παξαηεξήζεθε.  



 
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Καηά ζπλέπεηα, ε αόξηζηε αλαθνξά (ό,πνπ εκθαλίδεηαη) ζε απώιεηα «μέτρι και 2,2cm» ρσξίο 

δηεπθξίληζε όηη αθνξά ζηελ πεξηνρή ηεο κέζεο, απνηειεί γελίθεπζε πνπ κπνξεί λα παξαπιαλήζεη, 

πξνζθξνύεη ζηα άξζξα 3, 5 θαη 6 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο. 

Δπηπιένλ, δεδνκέλνπ όηη απώιεηα πόλησλ ζηελ πεξηνρή ηεο θνηιηάο κεηξήζεθε κόλν ζηνλ αλδξηθό 

πιεζπζκό ηνπ δείγκαηνο, απηό ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίδεηαη, ώζηε λα κε δεκηνπξγείηαη ε ιαλζαζκέλε 

εληύπσζε όηη αθνξά θαη ζε γπλαίθεο. 

Δπίζεο, ε Δπηηξνπή έθξηλε όηη γηα ηελ νξζόηεξε επηθνηλσλία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ηελ 

πιεξέζηεξε πιεξνθόξεζε ηνπ θαηαλαισηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά θαη ζην κέζν όξν 

εθαηνζηώλ απώιεηαο ζε θάζε πεξηνρή (θαη όρη κόλν ζην κέγηζην όξην). 

 

Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο  ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ππό θξίζε επηθνηλσλία ηεο 

εηαηξείαο POWER HEALTH πξνζθξνύεη ζηνλ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί.  

Αλαθνξηθά κε ηελ πξνζεζκία ηξνπνπνίεζεο ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη νη αιιαγέο πξέπεη 

λα γίλνπλ εληόο 5 εκεξώλ ζε όια ηα κέζα, εθηόο από ηε ζπζθεπαζία γηα ηελ νπνία ε πξνζεζκία 

νξίδεηαη ζηνπο 2 κήλεο.                              

 

 

 

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. 


