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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. 
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Ζ Δπηηξνπή εμεηάδνληαο ιεπηνκεξώο ηα λέα (ζε ζρέζε κε ηα ππνβιεζέληα ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δπηηξνπή) ζηνηρεία θαη επηρεηξήκαηα πνπ ηέζεθαλ ππ’ όςηλ ηεο, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη 

ε ζύλζεζε ηεο νπζίαο πνπ κειεηήζεθε ζηελ θιηληθή κειέηε Celleno αληηζηνηρεί κε ην ελεξγό 

ζπζηαηηθό Carblite ηνπ δηαθεκηδόκελνπ πξντόληνο SIZE ONE. 

Γεδνκέλνπ όηη από ηελ παξαπάλσ έξεπλα απνδεηθλύεηαη θιηληθά όηη ην ζπζηαηηθό Carblite 

ζπκβάιιεη ζην αδπλάηηζκα, ε Δπηηξνπή δέρζεθε όηη ην δηαθεκηδόκελν πξντόλ SIZE ONE, 

ιόγσ ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ ζε Carblite, κπνξεί λα ηζρπξηζζεί όηη ζπκβάιιεη ζην 

αδπλάηηζκα. Δμ απηώλ ζπλάγεηαη όηη ε ζύλδεζε ηνπ SIZE ONE κε ην αδπλάηηζκα δελ κπνξεί 

λα γίλεηαη κε απόιπηνπο ηζρπξηζκνύο , θαζώο θαη όηη ηζρπξηζκνί πεξί «θιηληθήο απόδεημεο» 

κπνξνύλ λα απνδνζνύλ κόλν ζην ζπζηαηηθό Carblite .  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, νη ηζρπξηζκνί «κλινικά αποδεδειγμένο αδσνάηιζμα», «αδσναηίζηε 

αποηελεζμαηικά», «ηο SIZE ONE (Carblite) έτει αποδειτθεί κλινικά όηι ζε 1 μήνα ζσμβάλλει 

ζηη μείωζη ηοσ ζωμαηικού βάροσς….», θαζώο θαη όπνηνη άιινη ζπλαθείο ηζρπξηζκνί, 

πξνζθξνύνπλ ζηα άξζξα 5 θαη 8 ηνπ ΔΚΓ-Δ θαη πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνύλ αλαιόγσο.  

  

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «αδσναηίζηε με 1 κίνηζη», ε Δπηηξνπή νκόθσλα έθξηλε όηη – 

πέξαλ ηνπ απόιπηνπ ραξαθηήξα ηνπ - δελ επηθνηλσλεί ζαθώο ηελ πξνηεηλόκελε ζπρλόηεηα 

ιήςεο ηνπ πξντόληνο (1 θάςνπια ηελ εκέξα) θαη όηη είλαη πηζαλό λα δεκηνπξγήζεη ζηνπο 

θαηαλαισηέο ηελ εζθαικέλε εληύπσζε όηη ην αδπλάηηζκα κπνξεί λα επηηεπρζεί κε κόλε ηε 

ρξήζε ηνπ πξντόληνο SIZE ONE θαη ρσξίο θακία άιιε ελέξγεηα (π.ρ. ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή, 

άζθεζε θιπ.). 

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

 

Σέινο, ζρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκό «δραζηική μείωζη πόνηων», πνπ δηαηππώλεηαη ζηελ 

επηθνηλσλία ηνπ πξντόληνο SIZE ONE EXTRA SHAPE, ε Γεπηεξνβάζκηα Δπηηξνπή νκόθσλα 

ζπκθσλεί κε ην ζθεπηηθό θαη ηελ Απόθαζε ηεο Πξσηνβάζκηαο επί ηνπ ζεκείνπ απηνύ.   
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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.  

 

 

 

 


