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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. 

 

1) Καηαξράο ε Δπηηξνπή έιαβε ππ’ όςηλ ηεο όηη ζηελ αληίιεςε ηνπ κέζνπ θαηαλαισηή, αιιά θαη 

ζηελ θαζνκηινύκελε γιώζζα, κε ηνλ όξν «αδπλάηηζκα» πηζαλόηαηα ελλνείηαη ηόζν ε απώιεηα βάξνπο, 

όζν – ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο – θαη ε απώιεηα πόλησλ, θαίηνη ε νξζή ρξήζε ηεο ιέμεο απηήο, ρσξίο 

άιιν πξνζδηνξηζκό, ζπλδέεηαη κε ηελ απώιεηα βάξνπο. Δηδηθόηεξα όκσο όζνλ αθνξά ζηε 

δηαθεκηζηηθή επηθνηλσλία, κέζσ ηεο νπνίαο πιεξνθνξείηαη ν θαηαλαισηήο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηηο ηδηόηεηεο ελόο πξντόληνο, ε Δπηηξνπή έρεη ηελ νκόθσλε άπνςε όηη ε επηινγή ησλ ιέμεσλ έρεη 
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ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ην ελδερόκελν νπνηαζδήπνηε 

ζύγρπζεο ή/θαη παξαπιάλεζεο.  

Αλαθνξηθά κε ην δηαθεκηδόκελν πξντόλ «SOMATOLINE COSMETIC Δληαηηθό Αδπλάηηζκα Νύρηαο», ε 

Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηεο όια ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ 

αλαπηύρζεθαλ θαη από ηηο δύν πιεπξέο, δηαπίζησζε όηη πξόθεηηαη γηα κία θξέκα ηνπηθήο εθαξκνγήο, ε 

νπνία κε βάζε ηελ ππνβιεζείζα επηζηεκνληθή κειέηε βνεζά ζηελ απώιεηα πόλησλ ζην ζεκείν ηνπ 

ζώκαηνο πνπ εθαξκόδεηαη. Ζ δξάζε απηή έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε ιέπηπλζε ηνπ ζώκαηνο ηνπηθά - 

απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία - θαη ζε θακία πεξίπησζε ηελ απώιεηα βάξνπο. 

Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε ρξήζε ηεο ιέμεο «αδπλάηηζκα», κε ηνλ 

ηξόπν πνπ γίλεηαη ζηελ επηθνηλσλία ηνπ παξαπάλσ αλαθεξόκελνπ πξντόληνο, πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηγξαθνύλ ε δξάζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ, δελ είλαη αθξηβήο, είλαη πηζαλό λα δεκηνπξγήζεη 

εζθαικέλεο εληππώζεηο ή πξνζδνθίεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πξντόληνο θαη ζπλεπώο 

πξνζθξνύεη ζην άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο . 

 

2)  Αλαθνξηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «ε ηδαληθή ώξα γηα λα αδπλαηίζεηε είλαη ηε λύρηα» ε Δπηηξνπή 

νκόθσλα έθξηλε όηη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πξντόληνο ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ, δειαδή 

κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο, ηεθκεξηώζεθε επαξθώο από ηελ πξνζθνκηζζείζα 

έξεπλα θαη σο πξνο απηό ην ζεκείν ν παξαπάλσ ηζρπξηζκόο δελ θξίζεθε παξαπιαλεηηθόο θαη δελ 

πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ. Ωζηόζν, ηζρύνπλ νη παξαηεξήζεηο πεξί ηεο ιέμεσο 

«αδπλάηηζκα», όπσο αλαιύνληαη ζην ζεκείν 1 ηεο παξνύζεο θαη σο εθ ηνύηνπ πξέπεη λα γίλεη ε 

αλάινγε ηξνπνπνίεζε. 

 

ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «εληαηηθό αδπλάηηζκα λύρηαο» ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη ν 

ραξαθηεξηζκόο «εληαηηθό» 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, σο πξνο απηό δελ πξνθύπηεη παξαπιάλεζε, νύηε παξαβίαζε 

ηνπ ΔΚΓ-Δ, σζηόζν ηζρύνπλ νη παξαηεξήζεηο πεξί «αδπλαηίζκαηνο» θαη σο εθ ηνύηνπ πξέπεη λα γίλεη 

ε αλάινγε ηξνπνπνίεζε. 
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Ζ δήισζε «είλαη επηζηήκε» θαηά ηελ νκόθσλε άπνςε ηεο Δπηηξνπήο απνηειεί δηαθεκηζηηθή 

δηαηύπσζε πνπ δελ κπνξεί θαηά θαλέλα ηξόπν λα νδεγήζεη ζε παξαπιάλεζε ην κέζν θαηαλαισηή θαη 

δελ πξνζθξνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΚΓ-Δ. 

 

Ο ηζρπξηζκόο «Νν1 ζηελ Επξώπε ζηα θαξκαθεία» ζπλνδεπόκελνο από ηε δηεπθξίληζε «κεξίδην αμίαο 

αγνξάο 2009 πξντόλησλ θαηά ηεο θπηηαξίηηδαο & αδπλαηίζκαηνο ζε IT, ES, FR, NL, CH, AT (IMS), HR 

(Nielsen)» δειώζεθε από ηελ εγθαινπκέλε όηη ρξεζηκνπνηήζεθε εθ παξαδξνκήο θαη δελ πξόθεηηαη λα 

επαλαιεθζεί σο έρεη ζε κειινληηθή εκθάληζε ηεο επηθνηλσλίαο. 

 

Ο ηζρπξηζκόο «αδπλαηίδεη έσο θαη 2cm ζε κόλν 2 εβδνκάδεο * θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ύπλνπ» θαζώο θαη 

νη αλαθνξέο επί ηεο ζπζθεπαζίαο: 

 «ην Somatoline Cosmetic Αγσγή Εληαηηθό Αδπλάηηζκα Νύρηαο αμηνπνηεί ηελ ηδηαίηεξε δεθηηθόηεηα ηνπ 

δέξκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο θαη βνεζά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ζπζζσξεπκέλνπ ηνπηθνύ 

πάρνπο. Πεξηέρεη ην απνθιεηζηηθό ζύκπιεγκα BioUltraslimplus-complex TM, ην νπνίν ράξε ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ κέζσ καζάδ: 

▪ Έρεη απνηειεζκαηηθή αδπλαηηζηηθή δξάζε ράξε ζηελ πςειή ζπγθέληξσζε ησλ ελεξγώλ ζπζηαηηθώλ 

▪ Βνεζάεη ζηελ απνζπκθόξεζε ησλ ηζηώλ από πεξηηηά πγξά 

▪ Λεηαίλεη θαη ελπδαηώλεη ην δέξκα» 

θαηά ηελ νκόθσλε άπνςε ηεο Δπηηξνπήο ηεθκεξηώζεθαλ επαξθώο από ηελ πξνζθνκηζζείζα 

επηζηεκνληθή κειέηε ζύκθσλα κε ηελ νπνία παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή πνζνζηηαία κείσζε ησλ 

κεηξήζεσλ (δειαδή ηεο δηάζηαζεο) ζηηο πεξηνρέο ηνπ ζώκαηνο πνπ εθαξκόζηεθε ην πξντόλ. 

Δληνύηνηο, ηζρύνπλ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη παξαηεξήζεηο πεξί «αδπλαηίζκαηνο» θαη πξέπεη λα 

γίλνπλ νη αλάινγεο ηξνπνπνηήζεηο, ώζηε λα κελ πξνθαινύληαη εζθαικέλεο εληππώζεηο. 

 

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.           
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Αλαθνξηθά κε ηελ πξνζεζκία ηξνπνπνίεζεο ησλ παξαπάλσ ζεκείσλ 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. 


