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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. 

 

Καηαξράο, ε Δπηηξνπή κεηά από ζρεηηθή έλζηαζε ηεο πιεπξάο POWER HEALTH απνθάζηζε λα 

εμεηάζεη ηελ επηθνηλσλία θαη ησλ δύν πξντόλησλ, SIZE ONE θαη SIZE ONE EXTRA SHAPE, θαζώο νη 

ππό θξίζε δηαθεκίζεηο θαη ηζρπξηζκνί αθνξνύλ ζε ακθόηεξα ηα πξντόληα,  θαίηνη ε αλαθνξά ηνπο ζηε 

ζρεηηθή αίηεζε ειέγρνπ δε γίλεηαη κε απόιπηε ζαθήλεηα. 
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Ζ Δπηηξνπή εμέηαζε ηελ ππνβιεζείζα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ηζρπξηζκώλ ηνπ πξντόληνο SIZE ONE 

κειέηε θαη δηακόξθσζε ηελ νκόθσλε άπνςε όηη ε ζύλζεζε ηνπ πξντόληνο SIZE ONE, όπσο απηή 

αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ, δηαθέξεη από ηε ζύλζεζε ηεο νπζίαο πνπ κειεηήζεθε ζηελ 

επηζηεκνληθή έξεπλα.  

Δπνκέλσο, ε Δπηηξνπή νκόθσλα απνθάζηζε όηη ε έξεπλα απηή δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή σο 

ηεθκεξίσζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πξντόληνο SIZE ONE θαη θαηά ζπλέπεηα έθξηλε όηη ηζρπξηζκνί πεξί 

αδπλαηηζηηθήο δξάζεο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ πξντόληνο, όπσο εκθαλίδνληαη ζε θάζε κνξθή 

επηθνηλσλίαο απηνύ δελ απνδείρζεθαλ θαη δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ.  

Δλδεηθηηθά, νη ηζρπξηζκνί «κλινικά αποδεδειγμένο αδσνάηιζμα», «αδσναηίζηε αποηελεζμαηικά», 

«αδσναηίζηε με 1 κίνηζη», «ηο size one (carblite) έτει αποδειτθεί κλινικά όηι ζε 1 μήνα ζσμβάλλει ζηη 

μείωζη ηοσ ζωμαηικού βάροσς…» θαζώο θαη άιιεο δηαηππώζεηο ζρεηηθά κε απώιεηα βάξνπο, επεηδή 

δελ ηεθκεξηώζεθαλ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε παξαπιάλεζε, πξνζθξνύνπλ ζηα άξζξα 5,6 θαη 8 ηνπ 

ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνύλ αλαιόγσο.      

 

ρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό ηνπ πξντόληνο SIZE ONE EXTRA SHAPE «δραζηική μείωζη πόνηων …» θαη 

ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηεο ηα απνηειέζκαηα ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο ζύκθσλα κε ηα νπνία ε κέζε ηηκή 

κείσζεο (ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο) θπκαίλεηαη από 0,15cm έσο 0,73cm ην κήλα, ε Δπηηξνπή 

νκόθσλα απνθάζηζε όηη ν ραξαθηεξηζκόο «δραζηική» είλαη ππεξβνιηθόο θαη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

εζθαικέλεο εληππώζεηο. Γηα ην ιόγν απηό πξνζθξνύεη ζην άξζξν 5 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα 

ηξνπνπνηεζεί αλαιόγσο. 

 

ρεηηθά κε ηελ ύπαξμε ηνπ ζπζηαηηθνύ “Carblite” ζηε ζύλζεζε ηνπ πξντόληνο SIZE ONE  ε Δπηηξνπή 

νκόθσλα δέρζεθε όηη ηεθκεξηώζεθε από ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία θαη επί ηνπ ζεκείνπ απηνύ δελ 

ηίζεηαη ζέκα παξαβίαζεο ησλ αξρώλ ηνπ ΔΚΓ-Δ. 

 

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.                              
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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. 


