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DĖL „ROŽINĖS HIMALAJŲ DRUSKOS“ REKLAMOS
INTERNETO PARDUOTUVĖJE WWW.TIKEKO.LT
2013-02-17
VšĮ „Ekologinis augimas“ interneto parduotuvėje www.tikeko.lt pirkėjams siūlo įsigyti Himalajų
druskos (http://www.tikeko.lt/index.php?route=product/product&path=209_218&product_id=458 ;
nukreipianti nuoroda http://goo.gl/foSGf ). Jai reklamuoti naudojami tokie teiginiai:
„Ji reguliuoja kraujospūdį, ląstelių PH ir vandens kiekį organizme. Ši druska turi daug kalio ir mažai
natrio, todėl stiprina širdį, kaulus ir kvėpavimo sistemą. Ji valo skrandį, žarnyną, kepenis, tulžį,
inkstus.“
„Be Himalajų druskos sunkiai įsivaizduojama ir sveika mityba. Ši druska reguliuoja vandens kiekį
organizme, ląstelių pH, cukraus kiekį kraujyje, kraujospūdį, teigiamai veikia virškinamąjį traktą ir
kvėpavimo takus, stiprina kraujagysles, širdį, raumenis, kaulus.“
„Himalajų druska yra vienintelė, kuri nesikaupia organizme, o kartu su vandeniu išplauna senąsias
druskas ir šlakus. Ji padeda reguliuoti kraujospūdį, ląstelių ph ir vandens kiekį organizme; turi daug
kalio ir mažai natrio, todėl stiprina širdį, kaulus ir kvėpavimo sistemą.“
„Himalajų druskoje yra 84 elementai, kurių reikia mūsų kūnui:
vandenilis, litis, berilis, boras, anglis, azotas, deguonis, fluoridas, natris, magnis, aliuminis, silicis,
fosforas, siera, chloridas, kalcis, skandis, titanas, vanadis, chromas, manganas, geležis, kobaltas,
nikelis, varis, cinkas, galis, germanis, arsenas, selenas, bromas, rubidis, stroncis, itris, cirkonis, niobis,
molibdenas, rutenis, rodis, paladis, sidabras, kadmis, indis, alavas, stibis, telūris, jodas, cezis, baris,
lantanas,Ceris, samaris, europis, gadolinis, terbis, Disprozis, erbis, tulis, Iterbis, lutecis, hafnis, tantalas,
volframas, renis, osmis, iridis, platina, auksas, gyvsidabris, talis, švinas, bismutis, polonis, astatas,
francis, radis, aktinis, toris, uranas, neptunis, ir plutonis.“
Mūsų nuomone, teiginiai apie Himalajų druskos teigiamą poveikį sveikatai pažeidžia Reklamos įst. 14
str.
Tekste pateikiami teiginiai apie produkte esančius didelius mikroelementų kiekius yra faktiškai
neteisingi, nes mūsų organizacijos atliktas cheminės sudėties tyrimas to nepatvirtina. Teiginiai apie
produkte neva esančius 84 „elementus, kurių reikia mūsų kūnui“ yra klaidinantys, nes didžiosios dalies
išvardytų elementų (pvz, aukso, platinos, urano, polonio) žmogaus organizmui nereikia. Tokiu būdu,
šių teiginių vartojimas pažeidžia higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“
reikalavimus.
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Prašome Valstybinę Maisto ir veterinarijos tarnybą:
1. Ištirti, ar šie teiginiai apie maisto produkto poveikį žmogaus sveikatai yra teisėtai naudojami
reklamai, ir, nustačius pažeidimus, imtis priemonių jiems panaikinti.
2. Pranešti apie priimtus sprendimus.
PRIDEDAMA:
- interneto parduotuvės www.tikeko.lt nurodyto puslapio kopija;
- Himalajų druskos cheminės sudėties tyrimo ataskaitos kopija.
Pirmininkas

Ruslanas Ditkevičius

