Išrašas
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PAŽEIDIMO
2016-02-18 Nr.12R-20
Vilnius
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, susidedanti iš Valstybinės vartotojų
teisių apsaugos tarnybos direktoriaus Felikso Petrausko (Valstybinės vartotojų teisių apsaugos
tarnybos komisijos pirmininkas), l. e. direktoriaus pavaduotojos pareigas Neringos Baronienės,
Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vedėjos Mildos Deimantės, Teisės skyriaus
vedėjos Audronės Kaušylienės, Ekonominių interesų departamento direktoriaus Mareko
Močiulskio,
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
bylų nagrinėjimo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bylą pagal Vilniaus valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau –Tarnyba) 2016-01-05 Lietuvos Respublikos reklamos
įstatymo pažeidimo protokolą Nr. 69RĮP-1 (toliau – Protokolas) dėl UAB „Okfit“ (įmonės kodas
302773931, adresas – Pramonės g. 97, Vilnius, maisto tvarkymas vykdomas adresu Naugarduko g.
102, Vilnius) reklamos naudojimo reikalavimų nesilaikymo.
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija n u s t a t o
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016-01-08 gavo Tarnybos 2016-01-05 raštu
Nr. 69D1-(69.5)-14 persiųstą Protokolą dėl UAB „Okfit“ reklamos naudojimo reikalavimų
nesilaikymo.
Tarnyba Protokole nustatė, jog UAB „Okfit“ maisto papildų „GNC ALPHA LIPOIC ACID
600“, „GNC APPETREX CONTROL“, „GNC CHOLINE 250“, „GNC EVENING PRIMROSE
OIL“, „GNC FOLIC ACID 800“, „GNC GREEN TEA COMPLEX“, „GNC HEALTHY
CHOLESTEROL FORMULA“, „GNC HERBAL PLUS® NATRA SLEEP™“, „GNC
YOHIMBE“, „GNC MACA ROOT“, „GNC MEGA MEN“, „GNC NAC 600“, „GNC NATURAL
VITAMIN E“, „GNC NIACIN 500“, „GNC SPIRULINA“, „GNC TOTAL LEAN™ BURN
60™“, „GNC WOMEN'S ARGINMAX“, „GNC WOMEN'S ULTRA MEGA® BONE
DENSITY“, „MUSCLETECH CELL-TECH PERFORMANCE SERIES“, „MUSCLETECH
NITRO TECH PERFORMANCE SERIES“, „OLIMP AAKG EXTREME“, „OLIMP
GAINERATOR“, „OLIMP KOLAGEN ACTIVE PLUS“, „OLIMP KRE-ALKALYN 2500“,
„OLIMP THERMO STIM“, „OLIMP VITA-MIN MULTIPLE SPORT“, „POWERBAR
RECOVERY DRINK“, „VPLAB AMINOPLASMA“, „VPLAB BIO BAR“, „VPLAB CLA & LCARNITINE“, „VPLAB CO Q10“, „VPLAB ENERGY BALANCE“, „VPLAB ENERGY GEL
SU KOFEINU“, „VPLAB FISH OIL“, „VPLAB GLUCOSAMINE & CHONDROITIN“,
„VPLAB GUARANA“, „VPLAB L-GLUTAMINE“, „VPLAB LIQUID JOINT FORMULA“,
„VPLAB MAGNESIUM + VITAMIN C“, „VPLAB MASS BUILDER“, „VPLAB N.O.
STARTER“, „VPLAB NITRIC IGNITION“, „VPLAB OMEGA 3-6-9“, „VPLAB ULTIMATE
AMINO“, „WEIDER 53 G PROTEIN DRINK“, „WEIDER CLA“, „WEIDER HIGH MINERAL

2
STACK“, „WEIDER GLUCOSAMINE & CHONDROITIN“, „WEIDER L-ARGININE CAPS“,
„WEIDER TAURINE 3000“, „WEIDER TRI-COMPLEX TRIBULUS“, reklamoje, kuri buvo
skleidžiama interneto tinklalapyje www.v-store.lt, naudojami neleistini naudoti teiginiai apie
sveikatingumą ir maistingumą, nurodoma, užsimenama apie tas maisto savybes, kurių jis neturi,
taip pat apie žmogaus ligų gydymo ar profilaktines savybes ir kitas savybes, kai tokios informacijos
pateikimas neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
Tarnyba Protokole nustatė, jog UAB „Okfit“ reklamuodama maisto papildą/ maisto
produktą:
1) „GNC ALPHA LIPOIC ACID 600“ naudojo teiginius:
-kurie yra neleistini pagal Europos Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Alfa lipoinė rūgštis padeda apsaugoti nervų sistemą ir turi antioksidacinį poveikį.“.
2) „GNC APPETREX CONTROL“ naudojo teiginius:
-kuriais nurodoma į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai
savijautai, nepateikiant konkretaus teiginio apie sveikatingumą, kuris yra įtrauktas į Europos
Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Klinikiniai tyrimai įrodė, jog GNC Total Lean „Appetrex Control” padeda sumažinti suvartojamų
kalorijų kiekį, kai to reikia labiausiai – dietos pradžioje. Šio papildo formulė, susidedanti iš
daugybės veikliųjų medžiagų – energizuojančių vaistažolių, <...>.“, „Vitaminai B taip pat vaidina
svarbų vaidmenį energijos gamyboje;“.
-kurie nebuvo pateikti vertinti Europos maisto saugos tarnybai bei tuo pačiu klaidina dėl produkto
savybių, kurių galimai jis neturi:
„Be to, Appetrex Control aprūpina organizmą chromu, kuris, gerindamas insulino ir vitaminų B
veikimą, padeda efektyviau pasisavinti gliukozę, spartina riebalų, baltymų bei angliavandenių
biosintezę ir taip gerina medžiagų apykaitą.“.
3) „GNC CHOLINE 250“ naudojo teiginius:
-kurie yra neleistini pagal Europos Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Cholinas svarbus smegenims, <...> ir širdžiai bei kraujagyslėms. Jis padidina mąstymo
efektyvumą, atmintį ir reakcijos laiką, <...> šalina nuovargį.“.
-kurie nebuvo pateikti vertinti Europos maisto saugos tarnybai bei tuo pačiu klaidina dėl produkto
savybių, kurių galimai jis neturi:
„<...> jis [cholinas] padidina energiją <...>“.
4) „GNC EVENING PRIMROSE OIL“ naudojo teiginius:
-kurie yra neleistini pagal Europos Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„<...> gerai odos, <...> struktūrai palaikyti.“, „Gali būti kaip pagalbinė priemonė cholesterolio
kiekiui kraujyje reguliuoti.“.
-kurie nebuvo pateikti vertinti Europos maisto saugos tarnybai bei tuo pačiu klaidina dėl produkto
savybių, kurių galimai jis neturi:
„<...> gerai <...> nagų ir plaukų struktūrai palaikyti.“.
-kurie neatitiko Europos maisto saugos tarnybos svarstomų sveikatingumo teiginių formuluotės:

„Priešmenstruacinio sindromo simptomams (PMS) palengvinti <...>“.
5) „GNC FOLIC ACID 800“ naudojo teiginius:
-kuriais nurodoma ir užsimenama apie profilaktines savybes:
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„-turi įtakos aterosklerozės profilaktikai, <..>“.
-kurie neatitiko Europos maisto saugos tarnybos svarstomų sveikatingumo teiginių formuluotės:

„folio rūgštis stimuliuoja ir reguliuoja kraujodaros procesus,“.
-kurie nebuvo pateikti vertinti Europos maisto saugos tarnybai bei tuo pačiu klaidina dėl produkto
savybių, kurių galimai jis neturi:
„<...> užtikrina normalų vaisiaus nervinio vamzdelio formavimąsi.“.
6) „GNC GREEN TEA COMPLEX“ naudojo teiginius:
-kurie yra neleistini pagal Europos Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„<...> žaliosios arbatos antioksidantinės savybės (gebėjimas neutralizuoti laisvuosius radikalus)
<...>“.
-kuriais lyginami skirtingų arba tos pačios kategorijos maisto produktai bei nenurodomi maistinės
medžiagos kiekio ir energinės vertės skirtumai:
„<...> žaliosios arbatos antioksidantinės savybės <...> 100 kartų viršija tokias vitamino C ir 25
kartus
vitamino E savybes.“.
7) „GNC HEALTHY CHOLESTEROL FORMULA“ naudojo teiginius:
-kuriais nurodoma į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai
savijautai, nepateikiant konkretaus teiginio apie sveikatingumą, kuris yra įtrauktas į Europos
Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Maisto papildas, palaikantis normalų cholesterolio ir trigliceridų kiekį kraujyje.“.
8) „GNC HERBAL PLUS® NATRA SLEEP™“ naudojo teiginius:
-kuriais nurodoma į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai
savijautai, nepateikiant konkretaus teiginio apie sveikatingumą, kuris yra įtrauktas į Europos
Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Maisto papildas, padedantis gerinti miego kokybę.“.
9) „GNC YOHIMBE“ naudojo teiginius:
-kurie nebuvo pateikti vertinti Europos maisto saugos tarnybai bei tuo pačiu klaidina dėl produkto
savybių, kurių galimai jis neturi:
„Nuo seniausių laikų yohimbine buvo naudojamas kaip afrodiziakas.“.
-kuriais nurodoma ir užsimenama apie ligų ir jų simptomų gydomąsias savybes:
„Šiuolaikinėje medicinoje jis naudojamas erekcijos sutrikimams šalinti, bei kaip pagalbininkas
nutukimo gydymui.“.
10) „GNC MACA ROOT“ naudojo teiginius:
-kurie nurodo ypatingas, išskirtines savybes, naudojant maistingumo teiginį ir nepateikiant, tai
patvirtinančių dokumentų, dėl ko gali būti klaidinamas vartotojas:
„Maca šaknyje gausu vitaminų , mineralų ir amino rūgščių;“.
-kurie nebuvo pateikti vertinti Europos maisto saugos tarnybai bei tuo pačiu klaidina dėl produkto
savybių, kurių galimai jis neturi:
„Peru indėnai nuo amžių Maca (Lepidium meyenii Walp.) naudoja kaip imunitetą stiprinantį <...>
augalą“, „Maca yra pripažinta kaip atmintį gerinanti , padedanti geriau įsisavinti žinias, taip pat
stimuliuojanti raumenų masės formavimąsi bei palaikanti jų tonusą.“.
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-kurie neatitiko Europos maisto saugos tarnybos svarstomų sveikatingumo teiginių formuluotės:

„<...>gerina potenciją <...>“.
11) „GNC MEGA MEN“ naudojo teiginius:
-kuriais nurodoma į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai
savijautai, nepateikiant konkretaus teiginio apie sveikatingumą, kuris yra įtrauktas į Europos
Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Multivitaminų ir mineralų kompleksas subalansuotas specialiai vyrams. Padeda palaikyti normalią
imuninės sistemos veiklą, bei virškinimo sistemą.“.
12) „GNC NAC 600“ naudojo teiginius:
-kuriais nurodoma ir užsimenama apie ligų ir jų simptomų gydomąsias ir profilaktines savybes:
„<...> padėti sumažinti raumens skausmą <...>“.
-kurie yra neleistini pagal Europos Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„NAC gali <...>, mažindamas laisvųjų radikalų ląstelėms daromą žalą, turėti įtakos senėjimo
proceso sulėtinimui, <...>.“.

-kurie nebuvo pateikti vertinti Europos maisto saugos tarnybai bei tuo pačiu klaidina dėl produkto
savybių, kurių galimai jis neturi:
„NAC gali turėti įtakos lieso raumens augimui, <...> sumažinti nuovargį treniruočių metu, todėl
NAC yra labai populiarus tarp intensyvaus ir ištverme paremto sporto šakų kultivuotojų, kurie nori
išlaikyti arba užsiauginti liesą raumens masę.“.
13) „GNC NATURAL VITAMIN E“ naudojo teiginius:
-kuriais nurodomi organizmo funkcijų pasikeitimai, jei nevartojami ar vartojami tam tikri
produktai, keliant vartotojams baimę ligų atsiradimu ar sveikatos sutrikimais:
„Vartojant labai daug vitamino E padidėja polinkis kraujuoti, silpnėja imunitetas, gali sutrikti
virškinimas, atsirasti greitas nuovargis, odos uždegimai.“.
14) „GNC NIACIN 500“ naudojo teiginius:
-kuriais nurodoma ir užsimenama apie ligų gydomąsias ir profilaktines savybes:
„<...> svarbus diabeto prevencijai.“, „<...> kataraktos prevencijai, <...>“, „<...> teigiamai veikia
esant artritui.“.
-kurie yra neleistini pagal Europos Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Vitaminas B3 mažina blogojo cholesterolio ir didina gerojo cholesterolio kiekį kraujyje, <...>“.

-kurie nebuvo pateikti vertinti Europos maisto saugos tarnybai bei tuo pačiu klaidina dėl produkto
savybių, kurių galimai jis neturi:
„Vitaminas B3 reikalingas toksinams iš organizmo šalinti, kai kurių hormonų sintezei ir normaliai
organizmo fermentų funkcijai, <...>“, „Niacinas plečia kraujagysles ir kapiliarus veido srityje,
krūtinėje, nugaroje, kojose, smegenyse.“, „<...> niacinas svarbus geram regėjimui <...>“.
15) „GNC SPIRULINA“ naudojo teiginius:
-kurie nurodo ypatingas, išskirtines savybes, naudojant maistingumo teiginį ir nepateikiant, tai
patvirtinančių dokumentų, dėl ko gali būti klaidinamas vartotojas:
„Spirulina yra unikalus vertingų maisto medžiagų, natūralių baltymų, mikroelementų, vitaminų ir
fermentų šaltinis.“.
16) „GNC TOTAL LEAN™ BURN 60™“ naudojo teiginius:
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-kuriais nurodoma į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai
savijautai, nepateikiant konkretaus teiginio apie sveikatingumą, kuris yra įtrauktas į Europos
Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Cinamono skonio tabletės, tai priemonė, padėsianti pagerinti medžiagų apykaitą, bei deginti
nereikalingas kalorijas.“.
17) „GNC WOMEN'S ARGINMAX“ naudojo teiginius:
-kuriais nurodoma į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai
savijautai, nepateikiant konkretaus teiginio apie sveikatingumą, kuris yra įtrauktas į Europos
Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Priemonė, galinti padėti gerinti seksualinio gyvenimo kokybę. Palaiko energijos gamybą.“, „
18) „GNC WOMEN'S ULTRA MEGA® BONE DENSITY“ naudojo teiginius:
-kuriais nurodoma į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai
savijautai, nepateikiant konkretaus teiginio apie sveikatingumą, kuris yra įtrauktas į Europos
Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Maisto papildas gausus organizmui reikalingų vitaminų bei mineralų, <...>“.
-kurie nurodo ypatingas, išskirtines savybes, naudojant maistingumo teiginį ir nepateikiant, tai
patvirtinančių dokumentų, dėl ko gali būti klaidinamas vartotojas:
„<...> padėsiantis palaikyti geresnę kaulų būklę.“.

19) „MUSCLETECH NITRO TECH PERFORMANCE SERIES“ naudojo teiginius:
-kuriais nurodoma į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai
savijautai, nepateikiant konkretaus teiginio apie sveikatingumą, kuris yra įtrauktas į Europos
Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Tai aukštos kokybės, išrūgų baltymai, populiarūs tarp sportininkų, kuriems aktualu išlaikyti aukštą
baltymų kiekį, didinti raumenis ir jėgą.“, „Asmenys vartoję pagrindinius šio produkto sudėtinius
elementus, iš tikrųjų priaugo net 73% daugiau raumenų masės, bei padvigubino jėgos rodiklius,
lyginant su tais, kurie vartojo paprastus išrūgų baltymus, neturinčius pagalbinių elementų.“.
20) „OLIMP AAKG EXTREME“ naudojo teiginius:
-kurie yra neleistini pagal Europos Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Argininas yra mitybos elementas, iš kurio formuojasi aktyvūs biologiniai junginiai organizme <...> azoto oksidas (NO).“, „Argininas leidžia pakankamai pritekėti kraujo, deguonies ir mitybos
elementų į raumenų audinius, taip pat palengvina raumenų augimą, <...> erekciją.“, „Tinkamai
kontroliuoti klinikiniai tyrimai įrodė, kad sportininkai, kurie 5 savaites per dieną suvartojo po 2g
arginino, pasiekė didesnių rezultatų lyginant su kontroline grupe - koncentracijos padidėjimas,
liesos raumenų masės augimas, riebalų ir baltymų skilimo produktų sumažėjimas.“, „Taigi,
stimuliuoja jėgos padidėjimą ir raumenų augimą.“, „Arginino (netiesiogiai) dėka mes galime
pasiekti nuolatinio raumenų augimo.“.
-kuriais nurodoma į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai
savijautai, nepateikiant konkretaus teiginio apie sveikatingumą, kuris yra įtrauktas į Europos
Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„AAKG 1250 Extreme Mega Caps ® yra ideali stimuliacija koncentracijai, masės augimui ir
tvirtumui.“, „Jie [agmatinas ir azoto oksidas] yra svarbūs formuojant kūno linijas, kuriant
funkcinius pajėgumus ir išsaugant seksualinę funkciją.“.
-kurie nebuvo pateikti vertinti Europos maisto saugos tarnybai bei tuo pačiu klaidina dėl produkto
savybių, kurių galimai jis neturi:
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„<...> [argininkas palengvina] riebalinio audinio mažinimą <...>“, „Agmatinas padidina ciklinių
nukleotidų kiekį, kuris, kaip minėta, veikia raumenų augimą ir mažina riebalus.“.
21) „OLIMP GAINERATOR“ naudojo teiginius:
-kuriais nurodoma į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai
savijautai, nepateikiant konkretaus teiginio apie sveikatingumą, kuris yra įtrauktas į Europos
Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Anabolinė Low-GLC™ ir Slow-Mo-Pro™ jėga buvo suintensyvinta pagal žmogaus kūno limitus,
o tai padarė regeneraciją ir augimo procesus lengvesnius negu buvo iki šiol. Atidžiai parinkti
baltymo šaltinių kiekiai ir tipai panaudoti Slow-Mo-Pro™ formulėje užtikrina amino rūgščių profilį
labiausiai reikalingą raumenų regeneracijai.“, „Išrūgų baltymo izoliatas ir micelinis kazeinas
papildomai atskleis savo aukštą potencialą lipolizės procesų intensifikacijoje vaduojant kūną nuo
nereikalingų reibalų.“, „PILNA SINERGIJA = MAKSIMALUS ANABOLINIS EFEKTAS +
MINIMALUS RIEBALŲ LYGIS“, „Gainerator™ yra puikus pasirinkimas sunkumų kilnotojams ir
treniruoklių salės entuziastams, kuriems statyti ir išlaikyti aukštos kokybės raumeninę masę yra
prioritetas.“, „Gainerator™ taip pat sąjungininkas žmonių, turinčių problemą statant aukštos
kokybės raumenyną, be riebalinio audinio pertekliaus (endomorfai) ir visų personų siekiančių
pagerinti savo muskulatūros lygį.“.
22) „OLIMP KOLAGEN ACTIVE PLUS“ naudojo teiginius:
-kuriais nurodoma ir užsimenama apie ligų ir jų simptomų gydomąsias ir profilaktines savybes:
„Kolageno apykaitos sutrikimas pasireiškia ne tik kaip skeleto raumenų sistemos pažeidimai (rigidiškumas,
skausmas), bet per audinius ir organus, kuriuose kolagenas ir panašios medžiagos atlieka strategines
funkcijas. Kolageno trūkumas veda prie kūno senėjimo pokyčių: raukšlių, celiulito, odos sausumo, nagų ir
plaukų būklės prastėjimo ir kūprinimosi. Labiausiai pavojingi sveikatai ir gyvybei, yra imuninės sistemos
sutrikimai, kur kolagenas vaidina labai svarbų vaidmenį imuninėje sistemoje - tai patogeninių veiksnių
apribojimas – aplinkos toksinai, mikroorganizmai ir vėžinės ląstelės. Visi šie simptomai galimai stabdomi
kolageno papildų.“, „Tai ribojanti irimą ir padidinanti kolageno struktūrą substancija, <...>“.

23) „OLIMP KRE-ALKALYN 2500“ naudojo teiginius:
-kurie nebuvo pateikti vertinti Europos maisto saugos tarnybai bei tuo pačiu klaidina dėl produkto
savybių, kurių galimai jis neturi:
„Puikiai tinka visiems kas nori padidinti jėgą ir apimtis.“.
24) „OLIMP THERMO STIM“ naudojo teiginius:
-kuriais nurodoma į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai
savijautai, nepateikiant konkretaus teiginio apie sveikatingumą, kuris yra įtrauktas į Europos
Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Olimp Thermo Stim - vienintelis produktas rinkoje turintis moksliniais tyrimais ištobulintą sudėtį,
joje esančiais veiksmingais ir saugiais vartoti termogenezės stimuliatoriais išgautais iš aukščiausios
kokybės augalinės kilmės medžiagų. Olimp Thermo Stim esantys vitaminai yra būtini norint
užtikrinti energijos tiekimą iš lipidų. Tai puikus kompleksinis maisto papildas norintiems atsikratyti
nepageidaujamos riebalinės masės.“.
25) „OLIMP VITA-MIN MULTIPLE SPORT“ naudojo teiginius:
-kuriais nurodoma ir užsimenama apie ligų ir jų simptomų gydomąsias ir profilaktines savybes:
„<...> saugo nuo širdies ir vaikininių arterijų aterosklerozės;“.
-kurie yra neleistini pagal Europos Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Citrusiniai bioflavonoidai, dar vadinami vitaminu P, neutralizuoja laisvuosius radikalus bei
sustiprina antioksidacinį vitamino C poveikį;“, „Polifenoliai iš žaliosios arbatos yra natūralūs
antioksidantai;“, „Alfa lipoinė rūgštis (ALA) gerina nervinio audinio aprūpinimą krauju, saugo
kepenis nuo laisvųjų radikalų poveikio, <...>“.
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-kurie nebuvo pateikti vertinti Europos maisto saugos tarnybai bei tuo pačiu klaidina dėl produkto
savybių, kurių galimai jis neturi:
„Piperinas (Bioperine®) iš juodųjų pipirų ekstrakto, palengvina maisto medžiagų pasisavinimą iš
virškinamojo trakto;“, „Fitosteroliai iš moliūgų sėklų ekstrakto dėl savo struktūros panašumo į
cholesterolį lengvai prisijungia ir blokuoja cholesterolio receptorius, tuo sumažindami cholesterolio
absorbciją ir pagerindami jo pasišalinimą iš organizmo; taip pat naudingi padidėjus prostatai,
kadangi efektyviai mažina uždegiminių prostaglandinų kiekį, gerina šlapimo srovės stiprumą,
mažina prostatos audinio pabrinkimą.“.
26) „POWERBAR RECOVERY DRINK“ naudojo teiginius:
-kuriais nurodoma į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai
savijautai, nepateikiant konkretaus teiginio apie sveikatingumą, kuris yra įtrauktas į Europos
Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Skanus šokolado skonio gėrimas, kuris padeda atstatyti po sunkių treniruočių pažeistus
raumenis.“, „Sudėtyje yra gliukozės, kad atsistatymo efektas būtų dar efektyvesnis ir greitesnis.“.
27) „VPLAB AMINOPLASMA“ naudojo teiginius:
-kuriais nurodoma į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai
savijautai, nepateikiant konkretaus teiginio apie sveikatingumą, kuris yra įtrauktas į Europos
Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Palaiko aukštą amino rūgščių koncentraciją kraujyje, kovoja su katabolizmo procesais, pagreitina
atsistatymą, sumažina raumenų skausmus ir nuovargį.“, „- Muscle Refuel & Support Complex –
išrūgų baltymų hidrolizato di ir tri peptidai, laisvos formos L-Glutaminas ir L-Lizinas treniruočių
efektyvumo didinimui ir optimaliam raumenų atsistatymui.“, „- Strentgh & Pump Enhancing
Formula – pažangus beta-alanino kompleksas su L-Argininu ir L-Ornitinu padidina raumenų jėgą ir
skatina azoto oksido gamybą.“, „- Ultra BCAA Power Blend – šakotos grandinės amino rūgštys
(Leucinas, Izoleucinas, Valinas) 2:1:1 santykiu bei kartu su vitaminu B6 skatina metabolizmą ir
gerina baltymų sintezę.“.
28) „VPLAB BIO BAR“ naudojo teiginius:
-kurie nurodo ypatingas, išskirtines savybes, naudojant maistingumo teiginį ir nepateikiant, tai
patvirtinančių dokumentų, dėl ko gali būti klaidinamas vartotojas:
„VPLab Bio Batonėlis – ekologiškas, puikaus skonio batonėlis praturtintas skaidulomis ir
augaliniais riebalais. Sudėtyje tik natūralūs ingridientai“.
29) „VPLAB CLA & L-CARNITINE“ naudojo teiginius:
-kuriais nurodoma į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai
savijautai, nepateikiant konkretaus teiginio apie sveikatingumą, kuris yra įtrauktas į Europos
Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Tai maisto papildas padėsiantis Jums numesti nereikalingą svorį greitai, efektyviai ir saugiai.“,
-kurie yra neleistini pagal Europos Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Įvairiais moksliniais tyrimais buvo patvirtinta, kad linolo rūgštis neleidžia organizmui kaupti
papildomų riebalų padidinto kalorijų suvartojimo metu, taip pat padeda greičiau auginti raumenis.“.
30) „VPLAB CO Q10“ naudojo teiginius:
-kuriais nurodoma ir užsimenama apie ligų ir jų simptomų gydomąsias ir profilaktines savybes:
„<...> [apsauga nuo] aterosklerozės <...>“.
-kurie yra neleistini pagal Europos Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Kofermentas Q10 – būtinas gamintis energijai organizmo ląstelėse, dalyvauja paverčiant energiją į
ląstelių naudojamą energijos formą – adenozintrifosfatą (ATP).“, „Kofermentas Q10 yra
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veiksminga apsauga nuo organizmo senėjimo, palaiko energijos apykaitą širdies raumenyje,
apsaugo nuo cholesterolio oksidacijos <...>“.
-kurie nebuvo pateikti vertinti Europos maisto saugos tarnybai bei tuo pačiu klaidina dėl produkto
savybių, kurių galimai jis neturi:
„Tai – stiprus imunomoduliatorius, aktyvuojantis organizmo apsaugines reakcijas.“.
31) „VPLAB ENERGY BALANCE“ naudojo teiginius:
-kuriais nurodoma į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai
savijautai, nepateikiant konkretaus teiginio apie sveikatingumą, kuris yra įtrauktas į Europos
Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Skanus maistinis energetinis batonėlis padeda išlaikyti energiją visą dieną.“.
32) „VPLAB ENERGY GEL SU KOFEINU“ naudojo teiginius:
-kuriais nurodoma į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai
savijautai, nepateikiant konkretaus teiginio apie sveikatingumą, kuris yra įtrauktas į Europos
Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Papildomas angliavandenių tiekimas prieš ir po didelio intensyvumo treniruotės. Energiniai geliai
yra patogus ir praktiškas sprendimas palaikyti tinkamą angliavandenių kiekį, idealiai tinka
ištvermės treniruotėms. Pažangus angliavandenių mišinys iš maltodekstrozės ir fruktozės yra greitai
ir lengvai virškinamas, suteikia ilgalaikį energijos tiekimą ir palaiko gliukozės kiekį bėgant laikui.“.
-kurie nurodo ypatingas, išskirtines savybes, naudojant maistingumo teiginį ir nepateikiant, tai
patvirtinančių dokumentų, dėl ko gali būti klaidinamas vartotojas:
„Didelis natrio kiekis <...>“.

-kuriais nurodoma ir užsimenama apie ligų ir jų simptomų gydomąsias ir profilaktines savybes:
„<...> užkerta kelią raumenų mėšlungiui.“.
-kurie nebuvo pateikti vertinti Europos maisto saugos tarnybai bei tuo pačiu klaidina dėl produkto
savybių, kurių galimai jis neturi:
„Natūralus kofeinas iš guaranos ekstrakto (žaliųjų obuolių skonio) pagerina koncentraciją ir
treniruotės intensyvumą.“.
33) „VPLAB FISH OIL“ naudojo teiginius:
-kuriais nurodoma ir užsimenama apie ligų ir jų simptomų gydomąsias ir profilaktines savybes:
„<...> gali padėti mažinti insulto ir širdies ir kraujagyslių ligų riziką <...>“.
-kurie nurodo ypatingas, išskirtines savybes, naudojant maistingumo teiginį ir nepateikiant, tai
patvirtinančių dokumentų, dėl ko gali būti klaidinamas vartotojas:
„Žuvų taukuose yra dvi iš svarbiausių Omega-3 polinesočiųjų riebiųjų rūgščių - eikozapentaeno
rūgšties (EPA) ir dokozaheksaeno rūgšties (DHA), kurios padeda palaikyti normalias širdies
funkcijas, normalų kraujo spaudimą, <...> ir pagerinti kraujotaką.“.

34) „VPLAB GLUCOSAMINE & CHONDROITIN“ naudojo teiginius:
-kuriais nurodoma ir užsimenama apie ligų ir jų simptomų gydomąsias ir profilaktines savybes:
„<...> stabdo kremzlių irimo procesus, osteoartrito progresavimą ir netgi sumažina jo padarinius,
stimuliuoja kremzlės audinio atkūrimą.“.
-kuriais nurodoma į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai
savijautai, nepateikiant konkretaus teiginio apie sveikatingumą, kuris yra įtrauktas į Europos
Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
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„Efektyviausia kombinacija raiščių ir sąnarių stiprinimui.“, „Gali padėti pagerinti sąnarių
lankstumą, kaulų ir raumenų, bei stuburo funkcionavimą, atstatyti sąnarius po fizinio krūvio.“.
35) „VPLAB GUARANA“ naudojo teiginius:
-kurie nurodo ypatingas, išskirtines savybes, naudojant maistingumo teiginį ir nepateikiant, tai
patvirtinančių dokumentų, dėl ko gali būti klaidinamas vartotojas:
„Guarana - natūralus kofeino šaltinis, <...>“.
-kurie nebuvo pateikti vertinti Europos maisto saugos tarnybai bei tuo pačiu klaidina dėl produkto
savybių, kurių galimai jis neturi:
„Nuo seno guarana buvo naudojama kaip energijos suteikiantis augalas, Amazonės indėnai jį
naudojo ritualinėse apeigose, taip pat kaip afrodiziaką.“, „<...> gali būti naudojama kaip puiki
dietos priemonė, padeda malšinti apetitą. Guarana gali būti naudojama ištvermės bei koncentracijos
didinimui.“.
36) „VPLAB L-GLUTAMINE“ naudojo teiginius:
-kurie yra neleistini pagal Europos Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Apsaugokite organizmą nuo persitreniravimo ir sustiprinkite imunitetą.“, „<...> imuniteto
stiprinimui.“.
-kurie nebuvo pateikti vertinti Europos maisto saugos tarnybai bei tuo pačiu klaidina dėl produkto
savybių, kurių galimai jis neturi:
„[glutaminas] apsaugo organizmą nuo persitreniravimo rizikos.“.
37) „VPLAB LIQUID JOINT FORMULA“ naudojo teiginius:
-kurie yra neleistini pagal Europos Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Skystos konsistencijos gliukozaminas ir chondroitinas bendrai sąnarių ir raiščių būklei pagerinti.“,
„Gliukozaminas atsakingas už sveikus sąnarius, įeina į sąnarių skysčio sudėtį, pasižymi imunitetą
stiprinančiomis, <...>.“.
-kurie nebuvo pateikti vertinti Europos maisto saugos tarnybai bei tuo pačiu klaidina dėl produkto
savybių, kurių galimai jis neturi:
„[gliukozaminas pasižymi] cholesterolį mažinančiomis savybėmis.“.
38) „VPLAB MAGNESIUM + VITAMIN C“ naudojo teiginius:
-kuriais nurodomi organizmo funkcijų pasikeitimai, jei nevartojami ar vartojami tam tikri
produktai, keliant vartotojams baimę ligų atsiradimu ar sveikatos sutrikimais:
„Žmonės, kuriems trūksta magnio, dažnai jaučia niekuo nepaaiškinamą vidinį nerimą, stresą, jiems
ima tirpti pirštų galiukai, sutrinka širdies ritmas, raumenis traukia mėšlungis. Magnio trūkumas gali
tapti padidėjusio cholesterolio priežastimi.“.
39) „VPLAB MASS BUILDER“ naudojo teiginius:
-kuriais nurodoma į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai
savijautai, nepateikiant konkretaus teiginio apie sveikatingumą, kuris yra įtrauktas į Europos
Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Viskas viename, masės auginimo kompleksas su nuostabiu 1:3,5 baltymų ir angliavandenių
santykiu.“, „Aukščiausios kokybės baltymai ilgalaikiam raumenų augimui ir atsistatymui.“, „Lėtieji
angliavandeniai ir probiotikai, užtikrinantys pastovų energijos tiekimą ir geresnį virškinimą.“,
„<...> 10 skirtingų vitaminų, kurie padės normalizuoti medžiagų apykaitą, bei pasiekti optimalų
energijos lygį.“.
-kurie yra neleistini pagal Europos Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
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„Taip pat sudėtyje yra gryniausio (CREAPURE™) kreatino, kuris leis maksimaliai padidinti jėgos
rodiklius ir treniruotės efektyvumą, <...>“.
40) „VPLAB N.O. STARTER“ naudojo teiginius:
-kuriais nurodoma į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai
savijautai, nepateikiant konkretaus teiginio apie sveikatingumą, kuris yra įtrauktas į Europos
Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Galinga, maksimaliai koncentruota formulė su pagrindiniais sudedamaisiais elementais, kurie
būtini siekiant pagerinti ištvermę, jėgą ir koncentraciją treniruotės metu. Visos sudedamosios dalys
pasižymi sinergišku veikimu ir užtikrina geriausią įmanomą rezultatą.“, „Aprūpina kūną papildoma
energija, teigiamai veikia imuninę sistemą, pagerina azoto oksido gamybą, padidina raumenų jėgą
ir ,,užpumpavimą”, padeda maksimaliai susikoncentruoti treniruotės metu.“, „- Extreme Strength &
Performance Formula – specialus mišinys skirtas padidinti jėgos ir ištvermės rodiklius.“, „- NO
Synthesis & Pump Matrix – skatina azoto oksido gamybą, gerina maistingųjų medžiagų
pasisavinimą raumenyse.“, „- Immune & Wellness Support System – unikali sudedamųjų dalelių
kombinacija greitesniam širdies ir kraujagyslių sistemos veiklos atsistatymui, bei imuninės
sistemos palaikymui.“, „- Energy & Focus Power Blend – papildomos energijos ir protinės
koncentracijos gerinimo mišinys.“.
41) „VPLAB NITRIC IGNITION“ naudojo teiginius:
-kuriais nurodoma į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai
savijautai, nepateikiant konkretaus teiginio apie sveikatingumą, kuris yra įtrauktas į Europos
Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Skatina kraujo tekėjimą, palaiko intensyvų "siurbimo" efektą, suteikia daugiau energijos
raumenims, didina ištvermės ir galios efektyvumą, gerina raumenų atsigavimą.“.
42) „VPLAB OMEGA 3-6-9“ naudojo teiginius:
-kuriais nurodoma į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai
savijautai, nepateikiant konkretaus teiginio apie sveikatingumą, kuris yra įtrauktas į Europos
Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Nepakeičiamosios riebalų rūgštys daro teigiamą poveikį imuninei sistemai, padeda gerinti odos
struktūrą, gali padėti pagerinti atmintį ir kognityvines funkcijas.“.
-kurie nurodo ypatingas, išskirtines savybes, naudojant maistingumo teiginį ir nepateikiant, tai
patvirtinančių dokumentų, dėl ko gali būti klaidinamas vartotojas:
„<...> gausu EPA ir DHA (eikozapentaeno ir dokozaheksaeno), agurklės aliejaus su dideliu kiekiu
linoleninės rūgšties, alyvuogių aliejaus (oleino rūgšties šaltinis).“.

43) „VPLAB ULTIMATE AMINO“ naudojo teiginius:
-kuriais nurodoma į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai
savijautai, nepateikiant konkretaus teiginio apie sveikatingumą, kuris yra įtrauktas į Europos
Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Didina fizinį pajėgumą, ištvermę, greitina atsigavimą ir sparčiai perduoda raumenims energiją,
skatina raumenų baltymų sintezę prieš ir po fizinio krūvio , po treniruotės stimuliuoja insulino
sekreciją.“.
-kurie nurodo ypatingas, išskirtines savybes, naudojant maistingumo teiginį ir nepateikiant, tai
patvirtinančių dokumentų, dėl ko gali būti klaidinamas vartotojas:
„<...> natūralus <...>“.

44) „WEIDER 53 G PROTEIN DRINK“ naudojo teiginius:
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-kuriais nurodoma į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai
savijautai, nepateikiant konkretaus teiginio apie sveikatingumą, kuris yra įtrauktas į Europos
Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Suteikia energijos treniruotei bei treniruotės metu.“, „Raumenų auginimo treniruotėse ir esant
dideliems krūviams, reikalaujantiems ypatingų energijos resursų. Taip pat po alinančios treniruotės
ar po galingo raumenų apkrovimo.“.
45) „WEIDER CLA“ naudojo teiginius:
-kurie yra neleistini pagal Europos Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Klinikinių tyrimų metu buvo įrodyta, kad ši rūgštis turi teigiamą poveikį baltymų ir riebalų
metabolizmui.“, „CLA padeda išryškinti raumenis, bei sumažinti riebalinių audinių kiekį. Taip pat
CLA tinka liesos raumenų masės augimo palaikymui.“, „CLA yra efektyvus antioksidantas,
padedantis apriboti laisvųjų radikalų, kurie atsiranda intensyviai treniruojantis, efektą.“.
46) „WEIDER GLUCOSAMINE & CHONDROITIN“ naudojo teiginius:
-kuriais nurodoma į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai
savijautai, nepateikiant konkretaus teiginio apie sveikatingumą, kuris yra įtrauktas į Europos
Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Efektyvi pagalba sąnariams.“.
-kuriais nurodoma ir užsimenama apie ligų ir jų simptomų gydomąsias ir profilaktines savybes:
„Gliukozamino poveikis: - Padeda susilpninti skausmą sukėlusią priežastį; - Stimuliuodamas
kolageno sintezę, padeda atnaujinti pažeistų sąnarių kremzlių struktūrą; <...> - Šlapime mažina
oksalatų kiekį ir taip užkerta kelią inkstų akmenims susidaryti.“.
-kurie yra neleistini pagal Europos Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„[gliukozaminas] - Suteikia kremzlėms stangrumo;“, „Chondroitino poveikis: - Skatina aktyvią
sąnario kremzlės regeneraciją. - Pašalina specifinius sąnarį ardančius fermentus.“.
47) „WEIDER HIGH MINERAL STACK“ naudojo teiginius:
-kuriais nurodoma į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai
savijautai, nepateikiant konkretaus teiginio apie sveikatingumą, kuris yra įtrauktas į Europos
Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„ ,High Mineral Complex" sudėtyje yra pagrindiniai komponentai reikalingi dantims, kaulams.
,,High Mineral Complex" padeda ląstelėms ir fermentams atsinaujinti. Mineralai taip pat padeda
reguliuoti kūno skysčių pusiausvyrą ir kontroliuoti nervinius impulsus. Taip pat mineralai padeda
pristatyti deguonį į ląsteles ir atsikratyti anglies dioksido.“.
48) „WEIDER L-ARGININE CAPS“ naudojo teiginius:
-kurie yra neleistini pagal Europos Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Ši molekulė padeda atpalaiduoti, bei išplėsti kraujagysles, kad pagerėtų kraujo apytaka, todėl
teigiama, kad L-Argininas gali padėti didinti raumenų masę, pagerinti vyrų seksualinę funkciją,
sureguliuoti kraujo spaudimą, pagerinti širdies, kraujagyslių sistemos būklę.“.
49) „WEIDER TAURINE 3000“ naudojo teiginius:
-kurie yra neleistini pagal Europos Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Taurinas padeda mažinti raumenų irimo procesus, padidinti energiją treniruočių metu,
aminorūgščių ir kitų maistingųjų medžiagų įsisavinimą, varo šlapimą, veikia kaip antioksidantas,
padeda stiprinti imunitetą, teigiamai veikia daugelio organų ir sistemų veiklą.“.
50) „WEIDER TRI-COMPLEX TRIBULUS“ naudojo teiginius:
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-kuriais nurodoma į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą sveikatai ar su sveikata susijusiai gerai
savijautai, nepateikiant konkretaus teiginio apie sveikatingumą, kuris yra įtrauktas į Europos
Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Weider Tri Complex "Tribulus yra unikali formulė ramenų auginimui, aktyvinanti testosterono
gamybą natūraliu būdu.“.
Šalia aukščiau minimų maisto papildų aprašymų nepateikiamas privalomas pateikti teiginys apie
įvairios ir subalansuotos mitybos ir sveiko gyvenimo būdo svarbą.
Tarnyba Protokole nustatė, jog minėti teiginiai neatitinka: 2002 m. sausio 28 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų
bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su
maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6
tomas, p. 463), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 652/2014 (OL 2014 L 189, p.1) 16 straipsnio, 2006 m. gruodžio 20
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto
produktų maistingumą ir sveikatingumą (OL 2006 L 404, p. 9) su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1047/2012 (OL 2012 L 310, p.36)
3 straipsnio a ir e dalių, 5 straipsnio d punkto, 8 straipsnio 1 dalies, 9 straipsnio 1 ir 2 dalių, 10
straipsnio 1 dalies, 2 dalies a punkto ir 3 dalies, 13 straipsnio 3 dalies, 2011 m. spalio 25 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo
vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr.
1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB,
Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas
(EB) Nr. 608/2004 (OL 2011 L 304, p. 18) 7 straipsnio 1 dalies a punktų, 3 dalies ir 4 dalies a
punkto, Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 5 straipsnio 2 dalies, ir Lietuvos higienos normos
HN 17:2010 „Maisto papildai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2010 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-432 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 17:2010 „Maisto
papildai“ patvirtinimo“ 15 punkto reikalavimų.
Tarnyba Protokole nustatė, kad UAB „Okfit“ maisto papildų ir maisto produktų „GNC
ALPHA LIPOIC ACID 600“, „GNC APPETREX CONTROL“, „GNC CHOLINE 250“, „GNC
EVENING PRIMROSE OIL“, „GNC FOLIC ACID 800“, „GNC GREEN TEA COMPLEX“,
„GNC HEALTHY CHOLESTEROL FORMULA“, „GNC HERBAL PLUS® NATRA SLEEP™“,
„GNC YOHIMBE“, „GNC MACA ROOT“, „GNC MEGA MEN“, „GNC NAC 600“, „GNC
NATURAL VITAMIN E“, „GNC NIACIN 500“, „GNC SPIRULINA“, „GNC TOTAL LEAN™
BURN 60™“, „GNC WOMEN'S ARGINMAX“, „GNC WOMEN'S ULTRA MEGA® BONE
DENSITY“, „MUSCLETECH CELL-TECH PERFORMANCE SERIES“, „MUSCLETECH
NITRO TECH PERFORMANCE SERIES“, „OLIMP AAKG EXTREME“, „OLIMP
GAINERATOR“, „OLIMP KOLAGEN ACTIVE PLUS“, „OLIMP KRE-ALKALYN 2500“,
„OLIMP THERMO STIM“, „OLIMP VITA-MIN MULTIPLE SPORT“, „POWERBAR
RECOVERY DRINK“, „VPLAB AMINOPLASMA“, „VPLAB BIO BAR“, „VPLAB CLA & LCARNITINE“, „VPLAB CO Q10“, „VPLAB ENERGY BALANCE“, „VPLAB ENERGY GEL
SU KOFEINU“, „VPLAB FISH OIL“, „VPLAB GLUCOSAMINE & CHONDROITIN“,
„VPLAB GUARANA“, „VPLAB L-GLUTAMINE“, „VPLAB LIQUID JOINT FORMULA“,
„VPLAB MAGNESIUM + VITAMIN C“, „VPLAB MASS BUILDER“, „VPLAB N.O.
STARTER“, „VPLAB NITRIC IGNITION“, „VPLAB OMEGA 3-6-9“, „VPLAB ULTIMATE
AMINO“, „WEIDER 53 G PROTEIN DRINK“, „WEIDER CLA“, „WEIDER HIGH MINERAL
STACK“, „WEIDER GLUCOSAMINE & CHONDROITIN“, „WEIDER L-ARGININE CAPS“,
„WEIDER TAURINE 3000“, „WEIDER TRI-COMPLEX TRIBULUS“ reklamoje naudojami
teiginiai neatitinka Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkto
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nuostatos, kuri draudžia reklamoje nurodyti ar užsiminti apie žmogaus ligų gydymo ar profilaktines
savybes.
Prie protokolo prisegtame įmonės UAB „Okfit“ paaiškinime teigiama, kad informacijoje
pateiktoje interneto tinklalapyje www.v-store.lt neleistini maistingumo ir sveikatingumo teiginiai
buvo naudojami nesąmoningai, jie atsirado dėl teksto vertimo iš užsienio kalbos, o įmonė nenorėjo
nieko suklaidinti. Taip pat įmonė paaiškino, kad visi neleistini teiginiai bus nedelsiant pakeisti,
pagal Europos Komisijos teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą bendrijos
reigistrą.
Protokole nurodyta, kad UAB „Okfit“ Lietuvos Respublikos reklamos įstatymą pažeidė
pirmą kartą.
Ištyrusi bylos aplinkybes, pateiktus rašytinius įrodymus, išklausiusi bylos nagrinėjimo
proceso dalyvių paaiškinimus, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija
konstatuoja
1. Dėl nagrinėjamos informacijos pripažinimo reklama
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad reklama – bet
kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens ūkine
komercine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant
nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2005-09-29 nutarime „Dėl Lietuvos
Respublikos Farmacinės veiklos įstatymo 17 straipsnio (2002-06-04 redakcija) 4 dalies atitikties
Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ pažymėjo, kad „prekių ar paslaugų reklama – nesvarbu, ar ši
veikla yra atlygintina, ar ne – visuomet yra tiesiogiai arba netiesiogiai siekiama skatinti naudoti tam
tikras prekes ar naudotis tam tikromis paslaugomis“.
Atkreiptinas dėmesys, jog reklamos požymis, išskiriantis reklamą iš kitų informacijos rūšių,
yra siekis daryti asmenims poveikį jiems renkantis naudotis tam tikromis paslaugomis, skatinti juos
elgtis tam tikru būdu. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2005-09-29 bylos Nr. 15/02
nutarime nurodė, kad „įstatymuose pateikiami nevienodi reklamos apibrėžimai. Tačiau visuose
minėtuose teisės aktuose nurodomas svarbiausias reklamos požymis – reklama yra informacija,
kuria siekiama padėti parduoti arba skatinti įsigyti prekes ar naudotis paslaugomis.“ Įstatymuose
bei suformuotoje teismų praktikoje kaip esminis reklamos požymis, išskiriantis ją iš kitos
informacijos, yra įtvirtintas specialus jos tikslas - daryti įtaką ekonominei elgsenai.
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija pažymi, jog siekiant nustatyti, ar
informacija gali būti vertinama kaip reklama, turi būti konstatuotas skatinimo tikslas, t.y. turi būti
nustatyta, kad ši informacija yra ar gali būti reikšminga vartotojui, priimant sprendimą dėl produkto
įsigijimo, ir tokiu būdu ja siekiama daryti įtaką ekonominei elgsenai, skatinant jį naudotis tam
tikromis prekėmis ar paslaugomis ar atsisakyti tam tikrų prekių (paslaugų) naudojimo.
Taigi, įstatymuose bei teismų praktikoje suformuoti du esminiai reklamos požymiai: 1)
informacija turi būti susijusi su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, 2)
pateikiama informacija turi skatinti įsigyti prekių ar naudotis teikiamomis paslaugomis. Iš byloje
pateiktos informacijos matyti, jog maisto papildų ir maisto produktų „GNC ALPHA LIPOIC ACID
600“, „GNC APPETREX CONTROL“, „GNC CHOLINE 250“, „GNC EVENING PRIMROSE
OIL“, „GNC FOLIC ACID 800“, „GNC GREEN TEA COMPLEX“, „GNC HEALTHY
CHOLESTEROL FORMULA“, „GNC HERBAL PLUS® NATRA SLEEP™“, „GNC
YOHIMBE“, „GNC MACA ROOT“, „GNC MEGA MEN“, „GNC NAC 600“, „GNC NATURAL
VITAMIN E“, „GNC NIACIN 500“, „GNC SPIRULINA“, „GNC TOTAL LEAN™ BURN
60™“, „GNC WOMEN'S ARGINMAX“, „GNC WOMEN'S ULTRA MEGA® BONE
DENSITY“, „MUSCLETECH CELL-TECH PERFORMANCE SERIES“, „MUSCLETECH
NITRO TECH PERFORMANCE SERIES“, „OLIMP AAKG EXTREME“, „OLIMP
GAINERATOR“, „OLIMP KOLAGEN ACTIVE PLUS“, „OLIMP KRE-ALKALYN 2500“,
„OLIMP THERMO STIM“, „OLIMP VITA-MIN MULTIPLE SPORT“, „POWERBAR
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RECOVERY DRINK“, „VPLAB AMINOPLASMA“, „VPLAB BIO BAR“, „VPLAB CLA & LCARNITINE“, „VPLAB CO Q10“, „VPLAB ENERGY BALANCE“, „VPLAB ENERGY GEL
SU KOFEINU“, „VPLAB FISH OIL“, „VPLAB GLUCOSAMINE & CHONDROITIN“,
„VPLAB GUARANA“, „VPLAB L-GLUTAMINE“, „VPLAB LIQUID JOINT FORMULA“,
„VPLAB MAGNESIUM + VITAMIN C“, „VPLAB MASS BUILDER“, „VPLAB N.O.
STARTER“, „VPLAB NITRIC IGNITION“, „VPLAB OMEGA 3-6-9“, „VPLAB ULTIMATE
AMINO“, „WEIDER 53 G PROTEIN DRINK“, „WEIDER CLA“, „WEIDER HIGH MINERAL
STACK“, „WEIDER GLUCOSAMINE & CHONDROITIN“, „WEIDER L-ARGININE CAPS“,
„WEIDER TAURINE 3000“, „WEIDER TRI-COMPLEX TRIBULUS“ reklama, kuri buvo
skleidžiama interneto tinklapyje www.v-store.lt, susijusi su UAB „Okfit“ vykdoma veikla ir skatina
vartotojus įsigyti minėtą maisto papildą, taigi atitinka Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme
įtvirtintą reklamos sąvoką.
2. Dėl UAB „Okfit“ skleistos reklamos atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo
14 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimams
Reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad reklamoje draudžiama
nurodyti ar užsiminti apie tas maisto savybes, kurių jis neturi, taip pat apie žmogaus ligų gydymo ar
profilaktines savybes ir kitas savybes, jeigu tokios informacijos pateikimas neatitinka teisės aktuose
nustatytų reikalavimų.
Pažymėtina, kad kiekvienas vartotojas yra suinteresuotas gauti teisingą informaciją apie
ketinamų įsigyti produktų savybes. Jei atitinkama informacija netiksli, tai gali iškreipti vidutinio
vartotojo elgesį siūlomo produkto atžvilgiu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005-1117 nutartyje (adm. b. Nr. A1-931/2005) konstatavo, kad „vidutinio (paprasto) vartotojo ekonominis
elgesys paprastai siejamas su bendru įspūdžiu apie prekę (jos pakuotė, prekės ženklas, bendro
pobūdžio informacija apie prekės savybes, prekės kaina), neanalizuojant kiekvienos detalės. Šis
principas taikytinas ir prekės reklamai“. Taigi ir UAB „Okfit“ skleista maisto papildų ir maisto
produktų reklama turėtų būti vertinama pagal vidutinio vartotojo suvokimą, kuris, skaitydamas šių
produktų reklaminius teiginius, neatskiria teiginių apie produktų savybes ir vertina šią reklamą kaip
visumą. Vidutinis vartotojas, peržiūrėjęs šių produktų reklamą, galėjo nepagrįstai susidaryti įspūdį,
kad šie produktai pasižymi ligų gydymo, profilaktinėmis ir kitomis savybėmis, kurių neturi, ir dėl
šios priežasties būti suklaidintas,
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija pažymi, jog minėti maisto papildai
ir maisto produktai nėra vaistiniai preparatai, todėl negali būti reklamuojami nurodant vaistinių
preparatų savybes. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija pažymi, kad vaistiniams
preparatams taikomi reikalavimai yra nustatyti Farmacijos įstatyme. Šio įstatymo 2 straipsnio 50
dalis nustato, kad vaistas (vaistinis preparatas) – tai vaistinė medžiaga arba jų derinys, pagaminti ir
teikiami vartoti, kadangi atitinka bent vieną šių kriterijų: 1) pasižymi savybėmis, dėl kurių tinka
žmogaus ligoms gydyti arba jų profilaktikai; 2) dėl farmakologinio, imuninio ar metabolinio
poveikio gali būti vartojamas ar skiriamas atkurti, koreguoti ar modifikuoti žmogaus fiziologines
funkcijas arba diagnozuoti žmogaus ligas.
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija pažymi, kad vadovaujantis Maisto
įstatymo 5 straipsniu, vartotojams turi būti teikiama teisinga informacija apie maistą. Informacijai,
įskaitant reklamą, kuri laikytina savita informacijos rūšimi ir paprastai vadinama komercine
informacija, taikomas tiesos reikalavimas. Vartotojas privalo gauti teisingą informaciją apie maisto
produktus, kuria remdamasis galėtų priimti sprendimus dėl maisto produktų pasirinkimo rinkoje ir
jų vartojimo.
Komisija pažymi, kad Reklaminės veiklos subjektas, teikdamas maisto papildų ir maisto
produktų reklamą, vartojo teiginius, nurodytus aukščiau ir nurodė ir užsiminė apie tas maisto
savybes, kurių jis neturi, taip pat apie žmogaus ligų gydymo ar profilaktines savybes ir kitas
savybes, neatitiko aukščiau išdėstytų teisės aktų reikalavimų. Tuo būdu UAB „Okfit“ pažeidė
Reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas.
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3. Dėl UAB „Okfit“ taikytinų sankcijų
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, skiriamos
baudos dydis nustatomas pagal mažiausios ir didžiausios baudos vidurkį ir atsižvelgiant į šio
straipsnio 7 ir 8 dalyse nustatytas atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, pažeidimo
pobūdį, pažeidimo trukmę ir mastą.
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vertindama pažeidimo pobūdį,
atsižvelgė į tai, kad UAB „Okfit“ skleidė teiginius net apie 50 maisto papildų, todėl skleista
reklama galėjo būti aktuali plačiam asmenų ratui.
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vertindama pažeidimo mastą,
atsižvelgia į tai, kad UAB „Okfit“ maisto papildų ir maisto produktų teiginius platino interneto
tinklalapyje www.v-store.lt, taigi reklama buvo pasiekiama ne regioniniu, o nacionaliniu mastu.
Atsižvelgta į tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011-08-11 nutartimi Nr. A4922642/2011 konstatavo, jog informacija internete yra prieinama žymiai didesnei daliai vartotojų
negu spausdintuose leidiniuose, todėl pažeidimo mastas turi būti vertinamas kaip didelis.
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija lengvinančia aplinkybe laiko tai,
kad UAB „Okfit“ Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimą padarė pirmą kartą.
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija sunkinančių aplinkybių byloje
nenustatė.
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos reklamos įstatymo 24 straipsnio 1, 5, 7 dalimis, n u t a r i a
už Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimą skirti
UAB „Okfit“ 1000 eurų baudą.
Nutarimas per 30 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos gali būti apskųstas
teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Kreipimasis į teismą nesustabdo nutarimo vykdymo, jeigu teismas nenustato kitaip.
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos paskirta bauda sumokama į
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų
surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke „Swedbank“, AB (banko
kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22, lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752), kodų sąrašo „Kitos baudos“
skyriaus „Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos skirtos baudos 6780“ eilutę.
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