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Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, susidedanti iš Valstybinės vartotojų
teisių apsaugos tarnybos Teisės skyriaus vedėjos Audronės Kaušylienės (Valstybinės vartotojų
teisių apsaugos tarnybos komisijos pirmininkė), Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos
skyriaus vedėjos Mildos Deimantės bei Ūkio subjektų rizikos vertinimo ir informacinių
technologijų skyriaus vedėjos Neringos Vilbikienės,
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 3 punktu,
bylų nagrinėjimo posėdyje išnagrinėjo bylą pagal Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos (toliau - Tarnyba) 2016-05-12 Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pažeidimo
protokolą Nr. 69RĮP-22 (toliau – Protokolas) dėl UAB „Super produktai“ (įmonės kodas
303315310, registruotas buveinės adresas – Latvių g. 19A-7, Vilnius) reklamos naudojimo
reikalavimų nesilaikymo.
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija n u s t a t o
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016-05-18 gavo Tarnybos 2016-05-16 raštu
Nr. 69Dl-(69.5)-841 persiųstą Protokolą dėl UAB „Super produktai“ reklamos naudojimo
reikalavimų nesilaikymo.
Tarnyba protokole nustatė, kad UAB „Super produktai“, reklamuojant maisto produktus –
mišinius, skirtus gėrimams ruošti „Ilgo gyvenimo Chlorofilas 70 g.“, „Ilgo gyvenimo Chlorofilas
140 g.“, „ANTIPARAZITINIS mišinys 120 g.“, „ANTIPARAZITINIS mišinys 60 g.“ ir „Švara“,
naudoja teiginius, kuriais nurodoma ir užsimenama apie žmogaus ligų gydymo ir profilaktines
savybes, kai tokios informacijos pateikimas neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
Tarnyba protokole nustatė, kad minėta reklama buvo skleidžiama interneto tinklalapiuose
www.gyvasmaistelis.lt,
www.grazinagum.com,
www.facebook.com/zalireceptai,
www.gglongevity.com. Tikslus reklamos sklaidos laikotarpis interneto tinklalapiuose protokole
nenustatytas. Tarnyba nurodė, kad jos duomenimis interneto tinklalapis www.gyvasmaistelis.lt
įkurtas 2014-10-02.
Tarnyba Protokole nustatė, kad UAB „Super produktai“ interneto tinklalapyje
I.

www.gyvasmaistelis.lt reklamuodama maisto produktą:

1.
„Ilgo gyvenimo Chlorofilas 70 g.“ ir „Ilgo gyvenimo Chlorofilas 140 g.“ naudojo
teiginius:
- kuriais nurodoma ir užsimenama apie ligų ir jų simptomų gydomąsias savybes:
„Pagrindinės chlorofilo sąvybės: <...> • ypač veiksmingas gydant anemiją, <...>.“, „[Šis unikalus
žalumynų mišinys] naikina anaerobines bakterijas, <...>“, „Alavijas naudingas ne tik tiems, kuriuos
vargina sveikatos sutrikimai.“, „Vienas iš svarbiausių yra vitaminas U, dar randamas žiediniuose
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kopūstuose ir naudojamas skrandžio opoms gydyti. Šis atradimas patvirtina Kinų liaudies
medicinos logiką naudoti Liucerną opoms.“, „[miežių želmenų] Sveikatos privalumai: • yra
antibakterinis, saugo nuo infekcijų • struktūra labai panašus į hemoglobiną, ir gali padėti išgyti nuo
mažakraujystės <...>“, „[MSM] Sumažina sąnarių ir raumenų skausmus.“, „Ajurvedos medicina
teigia, kad moringa išgydo daugiau kaip 300 ligų <...>“, „Reishi grybai jau šimtus metų vartojami
senovinėje Tolimųjų Rytų medicinoje.“, „- Tikriniai blizgučiai pasižymi antiuždegiminėmis
savybėmis.“, „[Erškėtrožių vaisių sausasis ekstraktas] Stiprindami imuninę sistemą jie apsaugo nuo
peršalimų ir gripo. <...> Ši unikali vaistinė priemonė padeda esant virškinamojo trakto, kvėpavimo
takų susirgimams ir lėtinėms bei ūmioms infekcinėms ligoms, net esant kraujavimui. <...> Jos
padeda atsikratyti ne tik avitaminozės, bet ir, pavyzdžiui, depresijos.“.
- kuriais nurodoma ir užsimenama apie profilaktines savybes:
„Pagrindinės chlorofilo sąvybės: <...> • Vėžio ir kitų susirgimų prevencija <...>.“, „Sakoma, kad
Liucerna ne tik apsaugo nuo ėduonies, bet ir ataugina dantis.“.
- 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:
„ILGĄ IR SVEIKESNĮ GYVENIMĄ UŽTIKRINANTYS PRODUKTAI“, „šarminajaunina- detoksikuoja“, „Per keletą metų iš jų atrinkau itin aukštos maistinės vertės augalus. Nuolat
vartojami, nors ir po labai mažai, jie teikia mums didžiulę naudą, gerina savijautą.“, „Šis unikalus
žalumynų mišinys detoksikuoja, šarmina, jaunina organizmą, stiprina imuninę, širdies ir
kraujagyslių sistemas, gerina skrandžio, žarnyno veiklą, <...> kartu [naikina] ir blogą burnos kvapą,
atkuria skrandžio rūgštingumą, kai ėda rėmuo, reguliuoja kraujospūdį, šalina nuovargį, gerina
miego kokybę.“, „"LONGEVITY CHOROPHYLL" (Ilgo gyvenimo Chlorofilas) padeda geriau
pašalinti šlakus ir medžiagų apykaitos atliekas, organizmui apsivalyti nuo sunkiųjų metalų, vaistų
likučių, toksinių medžiagų, kurių gausu visur: tiek maiste, tiek ore, vandenyje. Mišinyje yra pačių
maistingiausių ir reikalingiausių mūsų organizmui vitaminų bei mineralų.“.
- kuriais pateikiama vartotojus klaidinanti informacija apie produkto statusą, kategoriją:
„Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.“.
- kurie nebuvo pateikti vertinti Europos maisto saugos tarnybai bei tuo pačiu klaidina dėl
produkto savybių, kurių galimai jis neturi:
„Pagrindinės chlorofilo sąvybės: • Stiprina imunitetą • Detoksikuoja organizmą ir valo
kraują • Subalansuoja kraujo rūgštingumą • Didina hemoglobino kiekį.“, „[chlorofilas] <...> didina
raudonųjų kraujo kūnelių skaičių • Efektyviai padeda reguliuoti svorį • Pagerina odos ir gleivinių
būklę • Kontroliuoja cukraus ir cholesterolio kiekį kraujuje • kraujas apvalomas nuo toksinų • tai
Skystas deguonis, stimuliuoja virškinimą • skatina mąstymą, • apsaugo kraują nuo oksidacijos •
grynina, šarmina kraują bei prisotina jį deguonimi, <...> • Gerina vyrų ir moterų vaisingumą.“,
„Acai uogų ekstrakto dėka pagreitėja organizmo valymosi procesai ir perteklinių skysčių
pašalinimas. Organizmas įgauna naujų jėgų ir energijos, o didesnis darbingumas gali išlikti visą
dieną.“, „Acai uogos taip pat puoselėja ir išorinį grožį – saugo odą nuo išsausėjimo, išlaikydamos
reikalingą drėgmės kiekį odoje.“, „Tikrųjų alavijų rekomenduojama vartoti sumažėjus bendrajam
tonusui, <...>.“, „[miežių želmenų] Sveikatos privalumai: <...> mažina cukraus kiekį kraujyje, todėl
gali padėti sergantiems diabetu ir padėti mesti svorį • neutralizuoja toksinus žmogaus kūne, todėl
yra veiksmingas prieš detoksikaciją. Padeda išvalyti kepenis.“, „Chlorella žarnyne absorbuoja
nuodingąsias medžiagas ir toksinus, kurie per žarnyną pašalinami.“, „spirulinos melsvasis
pigmentas fikocianas stimuliuoja nervų ir imuninę sistemas;“, „[Siera] Šalina iš organizmo
toksinus, padeda didesniam deguonies kiekiui patekti į organus ir ląsteles. Su amžiumi žmogaus
ląstelių sienelės storėja ir kietėja, o siera padeda joms tapti pralaidesnėmis. Dėl to iš ląstelių
lengviau šalinami toksinai (tarp jų ir intensyvių treniruočių metu susidaranti pieno rūgštis), o
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didesnis deguonies kiekis gali patekti į ląsteles.“, „[MSM] Vartojami kartu su vitaminu C padeda
organizmui formuoti naujas sveikas ląsteles, <...>“, „Pasifloros mažina karštį ir normalizuoja
žarnyno veiklą, net padeda greičiau užmigti.“, „- Tikriniai blizgučiai yra gausūs labai stiprių
antioksidantų.“, „Erškėtrožių vaisių sausasis ekstraktas. Aktyvina kepenų ir kasos fermentų
sistemos veiklą.“, „Be to, [Erškėtrožių vaisių sausasis ekstraktas] paspartina hormonų sintezę ir
audinių regeneraciją.“, „Mokslininkai nustatė, jog vartojant kviečių želmenis kraujas apsivalo nuo
teršalų.“.
- kurie nurodo ypatingas, išskirtines savybes, naudojant maistingumo teiginius ir
nepateikiant, tai patvirtinančių dokumentų, dėl ko gali būti klaidinamas vartotojas:
„Acai uogų ekstrakte gausu omega – 6 bei 9 nesočiųjų riebalų rūgščių, kurios sumažina
blogojo cholesterolio kiekį kraujyje, tuo pačiu palaikydamos gerąjį cholesterolį. Būtent riebalų
rūgštys padeda žmogaus organizmui įsisavinti tik riebaluose tirpius vitaminus, tokius kaip: A, E, D
bei K.“, „Juose [tikruosiuose alavijuose] yra būtinų vitaminų, mineralinių medžiagų,
mukopolisacharidų, aminorūgščių ir riebalų rūgščių.“, „Tikrųjų alavijų rekomenduojama vartoti
<...> norint organizmą papildyti alavijuje esančiomis maistingosiomis medžiagos.“, „Metams
einant, nauji tyrimai parodė, kad joje [Mėlynžiedėje liucernoje] yra ir svarbaus chlorofilo, vitaminų
ir mineralų, skatinančių apetitą.“, „Indianos mokslininkai pažymėjo, kad žolėje yra gausu kaulams
ir dantims reikalingų medžiagų: geležies, kalcio ir fosforo.“, „Didelis Vitamino K kiekis augale
[liucernoje] pagerina kraujui krešėjimą, apsaugo nuo kraujosruvos ir mažina kraujo spaudimą. Tad
padeda arkliam ir atletam greičiau ir ilgiau bėgti.“, „Liucerna yra viena iš nedaugelio augalų,
kuriuose randama Vitamino D. Kitas svarbus elementas yra vitaminas B12.“, „Pagrindiniai
ingredientai miežių žolės yra <...> vitaminai ir mineralai.“, „Miežių žalmenų baltymai turi 18 iš 22
amino rūgščių, įskaitant visas aštuonias amino rūgštis, kurias organizmas negali gaminti.“, „Miežiai
žalmenys, turi taip pat daug vitaminų, <...>“, „[Čija sėklos] Nepamainomas maisto medžiagų,
vitaminų ir mineralų šaltinis“, „Chia sudėtyje aukščiausio lygio polinesočiųjų riebalų rūgščių,
pavyzdžiui, Omega-3. Omega-3 rūgštys nėra sintetinamos organizme, todėl jas būtina gauti su
maistu. Jos yra būtinos riebaluose tirpių vitaminų metabolizmui, pavyzdžiui, vitaminų D, E, K,
kurie svarbūs ląstelių kvėpavimo ir energetiniams procesams.“, „Chlorella sudėtis <...> turi daug
vitaminų, mineralų ir mikroelementų, <...> (pantoteno rūgšties, <...>, jodo, biotino, vitaminų: <...>
kalio).“, „Chlorella, kurioje gausu <...> angliavandenių bei A, <...> grupės bei C vitaminų.
Chlorella turi šių mineralų: <...>, magnio, <...>, jodo <...>.“, „Spirulina vadinama "žaliuoju auksu",
kadangi yra turtingiausia natūralių vitaminų ir mineralų šaltiniu Žemėje.“, „spirulinoje yra 18 rūšių
amino rūgščių, 8 iš jų nepakeičiamos, kai kurios iš jų augaliniame maiste praktiškai nesutinkamos;“,
„spirulinoje taip pat yra daug mikro ir makro elementų (<...>, K, <...>, Mg, <...>, Mn, Se, Co, Cu,
<...>), <...> nukleino rūgščių, <...>, fermentų ir kt.“, „Kelp yra jūros dumblis, kuriame yra gausu
natūralaus jodo.“, „Moringa lapų sudėtyje yra baltymų, vitaminų A, E, K, B1, B2, B3, kalcio,
magnio, fosforo, kalio, cinko, natrio ir geležies.“, „[Pasiflorų] Vaisiuose daug vitaminų A, B, C bei
mineralinių medžiagų – fosforo, geležies, natrio. Ypač daug kalcio.“, „vitamino C erškėčio
vaisiuose yra 10 kartų daugiau negu juoduosiuose serbentuose ir 100 kartų daugiau negu
obuoliuose.“, „Juose gausu <...>, enzimų, vitaminų <...> B12, <...>, K, amino rūgščių,
antioksidantų, mineralų ir daugiau nei 90 žmogui reikalingų mikroelementų. Taip pat želmenyse
gausu folinės rūgšties, <...>, magnio, <...>.“.
- kurie yra neleistini pagal Europos Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos
registrą:
„Norint užtikrinti geriausią detoksifikacijos rezultatą rekomenduojama vartojant MSM gerti
daug vandens.“, „[MSM] Vartojami kartu su vitaminu C <...> didina odos elastingumą ir mažina
raukšles bei randus, stiprina plaukus bei nagus.“, „Šis „aukščiausiasis augalas" buvo apibūdintas
kaip substancija, kuri palaiko gyvybę, padedanti harmonizuoti kūno, minčių ir sielos funkcijas.“,
„Žolininkas rašė, jog „reishi grybas, jeigu vartojamas nuolat, daro mūsų kūną jauną ir lengvą,
prailgina gyvenimą ". Palaiko gyvybę, padedanti harmonizuoti kūno, minčių ir sielos funkcijas.“.

4

- kuriais lyginami skirtingų kategorijų produktai bei nenurodomi maistinės medžiagos
kiekio ir energinės vertės skirtumai:
„[miežių želmenys turi] 30 kartų daugiau vitamino B1 nei karvės piene, pridedant vitaminą
B2, B6, didelį kiekį vitamino B12 ir gausiai vitamino C.“, „Chia sėklose yra: • 8 kartus daugiau
Omega-3 negu lašišoje, • 6 kartus daugiau kalcio nei piene, • 3 kartus daugiau geležies nei
špinatuose, • 2 kartus daugiau kalio negu bananuose, • 15 kartų daugiau magnio nei brokoliuose, • 2
kartus daugiau ląstelienos nei sėlenose, • 6 kartus daugiau baltymų nei pupelėse, • 4 kartus daugiau
seleno nei linų sėklose, • 9 kartus daugiau fosforo, nei nenugriebtame piene daugiau antioksidantų
nei mėlynėse.“, „Beta karotino jame yra 10 kartų daugiau nei morkose; vitamino B12, dažniausiai
randamo gyvulinės kilmės produktuose, kiekis yra didesnis nei galvijų kepenyse ar jūros
produktuose. Vitaminų B1 ir B2 spirulina turi daugiau nei daržovės ir vaisiai, o kalcio kiekiu
prilygsta pienui.“, „Yra visos Amino rūgštys reikalingos žmogaus baltymų sintezei: 8,5 karto
daugiau baltymų nei jogurte, Turtingas vitaminų C, B, B1, B2 ir B3, 16,5 kartų daugiau kalcio nei
piene, 10,5 kartų daugiau vitamino A nei Morkose, 15 kartų daugiau kalio nei turi Bananai, 12 kartų
daugiau geležies nei Špinatuose“.
- kuriais nurodė sveikatingumo savybes, galimai neprisilaikant sveikatingumo teiginių
naudojimo sąlygų, kadangi nepateikė dokumentų, patvirtinančių, medžiagų, turinčių poveikį
organizmui, kiekį galutiniame produkte:
„Jodas padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją“, „Jodas padeda palaikyti normalią
energijos apykaitą“, „Jodas padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą“, „Jodas padeda
palaikyti normalią odos būklę“, „Jodas padeda palaikyti normalią skydliaukės hormonų gamybą ir
normalią skydliaukės veiklą.“.
2.
„ANTIPARAZITINIS mišinys 120 g.“ ir „ANTIPARAZITINIS mišinys 60 g.“
naudojo teiginius:
- kuriais nurodoma ir užsimenama apie ligų ir jų simptomų gydomąsias savybes:
„Tarptautinės sveikatos apsaugos organizacijos duomenimis, ketvirtis planetos gyventojų
kenčia nuo parazitinių infekcijų. Vyrauja daug parazitinių infekcijos šaltinių, iš kurių labiausiai
paplitę yra vanduo, maisto produktai ir naminiai gyvūnai.“, „ANTIPARAZITINIS‘ mišinys, Tai
augalinių ingredientų formulė, turinti efektyvų poveikį parazitams ir grybeliui. Šis mišinys skirtas
ne tik helmitams iš organizmo „varyti“, bet ir grybeliams, virusams, t. y. toksinams, šalinti. Mišinys
efektyviai pašalina parazitus.“, „Unikalios biologiškai veiklios medžiagos <...> skatina žaizdų
užgijimą, turi daug kitų organizmui naudingų savybių: * pasižymi baktericidiniu poveikiu; *
stimuliuoja parazitų pašalinimą iš organizmo (iš virškinamojo trakto, tulžies latakų); <...> *
pasižymi antialerginiu poveikiu – blokuoja ir pašalina alergenus; * kovoja su įvairiais parazitų
sukeltos ligos simptomais – padidėjusiu rūgštingumu, pykinimu, pilvo pūtimu; * <...>, greitina
žaizdų ir erozijų, atsiradusių veikiant parazitams, gijimą; * <...> slopina patogeninę mikroflorą; *
kovoja su parazitų sukeltu uždegimu;“, „Alyvuogių lapų ekstraktas/ Jo teikiamą naudą galima
suskirstyti į tris kategorijas: antimikrobinis poveikis, <...>.“, „Paud' arco – penkialapių balamedžių
žievė/ Apie šių augalų žievės gydomąsias savybes žinoma tūkstantmečius, dar senovės inkai
naudojo ją kaip vaistą. Ji pasižymi antibakterinėmis, uždegimą slopinančiomis, antivirusinėmis
savybėmis, poveikiu grybeliui. Pau D‘Arco padeda kovoti su virusais, nes slopina fermentacijos
procesus, be kurių virusai negali daugintis.“, „Juodasis graikinis riešutmedis / Riešutų žaliasis
kevalas naudojamas kaip priešnuodis, gydantis žarnyno sutrikimus. Tradiciškai juodojo graikinio
riešuto vaisiai vartojami žarnyno funkcijai normalizuoti: kaip laisvinamoji priemonė nuo vidurių
užkietėjimo, <...>, kaip priemonė nuo helmitų ir parazitų, <...>.“, „Jo [juodojo graikinio riešuto]
žievė <...> sumažina dieglius, rėmenį ir dujų susikaupimą.“, „Margųjų pupunų žievė– bauhinia
variegata bark/ Ji pasižymi antihelmintiniu, antibakteriniu, antivirusiniu, uždegimą slopinančiu
poveikiu, taip pat poveikiu grybeliui.“, „Cinamonas nuo seniausių laikų laikomas pagrindiniu <...>
vaistu.“, „Cinamonas medicinoje vartojamas nuo pykinimo, vidurių pūtimo (jo esama beveik visų
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skrandžio mikstūrų sudėtyje), žarnyno infekcijų ir dieglių, gerklės uždegimo, užkimimo. Cinamono
aliejus naudojamas stomatologijoje.“, „Kardamonas <...> padeda išvengti žarnyno negalavimų,
<...>.“, „Gvazdikėlis/ Kinijos medicinoje gvazdikėliu varydavo parazitus, gydydavo grybelines
infekcijas. Europoje gvazdikėlis vartojamas virškinimo sutrikimams gydyti.“, „Gvazdikėlis –
puikus antiseptikas ir uždegimą slopinanti priemonė.“, „Egipto gydytojai naudodavo ožragę
žaizdoms ir pūliniams gydyti, nes ožragės sėklose yra daug augalinių gleivių ir lipnių medžiagų.
Toks tepalas greitai nuramindavo žaizdą, užgydydavo uždegimą. Panašiai ožragė veikia ir
vartojama į vidų. Kinijoje ožragę vartodavo gydydami išvaržą, karštinę, šlapimo pūslės,
impotencijos, žarnyno ir plaučių ligas. Pagal Ajurvedą, ožragė smarkiai slopina uždegimą, veikia
raminamai ir gydo žaizdas.“, „Raudonėlis pasižymi antiseptiniu ir dezinfekuojamuoju veikimu.“,
„Jis [raudonėlis] mažina skrandžio skausmus, <...>“.
- kuriais nurodoma ir užsimenama apie profilaktines savybes:
„Kad Jūsų organizmas būtų patikimai apsaugotas, reikia naudoti 21 dieną.“, „Alyvuogių
lapų ekstraktas/ Jo teikiamą naudą galima suskirstyti į tris kategorijas: <...> lėtinių ligų
prevencijai.“.
- kuriais nurodomi organizmo funkcijų pasikeitimai, jei nevartojami ar vartojami tam tikri
produktai, keliant vartotojams baimę ligų atsiradimu ar sveikatos sutrikimais:
„Helmintai plinta žmogaus organizme, misdami jo kūno skysčiais, audiniais arba maistu.
Helmintų išskiriamos medžiagos yra toksiškos. Dėl užteršto organizmo prasideda daug negalavimų
bei ligų, todėl taip svarbu laiku atsikratyti nekviestų svečių ir patikimai apsaugoti savo organizmą.
<...> Ant neplautų vaisių, daržovių bei kitų maisto produktų gali būti askaridžių ir kitų parazitų
kiaušinėlių. Net jeigu jūs kruopščiai viską nuplaunate, tikimybė užsikrėsti vis tiek išlieka. Į rizikos
grupę pirmiausia patenka vaikai – jie perduoda parazitus vieni kitiems per neplautas rankas, o grįžę
į namus dar ir gali užkrėsti visą savo šeimą. Požymiai: – skrandžio ir žarnyno sutrikimai – depresinė
būsena – svorio ir medžiagų apykaitos sutrikimai – raumenų ir sąnarių skausmai – nuovargis –
imuninės sistemos susilpnėjimas – alergija ir anemija – padidėjęs jautrumas oro permainoms –
probleminė oda – griežimas dantimis – miego sutrikimai – uždegimai, karpos ir kt. <...>
„ANTIPARAZITINIS‘ mišinys, Tai augalinių ingredientų formulė, turinti efektyvų poveikį
parazitams ir grybeliui.“, „Parazitai gali sukelti žmogaus organizme alergiją, sumažinti
pasipriešinimą infekcinėms ligoms, sudaryti polinkį sirgti lėtinėmis ligomis, silpninti imuninės
sistemos darbą. Žmonės, nežinantys apie lėtai prasidedančias parazitines ligas, nesupranta, kad ir
naminiai gyvūnai yra tiesioginiai didelio kiekio parazitų, kuriuos jie palieka visur ir užkrečia
šeimininką, nešiotojai. Paprastai jokių specialių priemonių dėl parazitų pasklidimo nėra imamasi
arba tų priemonių neužtenka.“.
- 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:
„Unikalios biologiškai veiklios medžiagos suteikia šiai formulei efektyvumo bendrai
stiprindamos organizmą, <...> turi daug kitų organizmui naudingų savybių: <...> * pasižymi
detoksikuojamuoju poveikiu – blokuoja ir pašalina toksinus; * pasižymi antioksidantiniu poveikiu;
<...> * sugrąžina apetitą, <...>; * normalizuoja žarnyno mikrofloros būklę <...>; * gerina ląstelinį ir
bendrą organizmo imunitetą.“.
- kurie nebuvo pateikti vertinti Europos maisto saugos tarnybai bei tuo pačiu klaidina dėl
produkto savybių, kurių galimai jis neturi:
„Alyvuogių lapų ekstraktas/ Jo teikiamą naudą galima suskirstyti į tris kategorijas: <...>,
teigiamas poveikis širdies ir kraujagyslių sistemai, be to, alyvuogių lapai svarbūs ilgaamžiškumui,
gerai sveikatai <...>.“, „Tradiciškai juodojo graikinio riešuto vaisiai vartojami žarnyno funkcijai
normalizuoti: <...>, reguliariam tuštinimuisi atkurti, <...>, esant įvairioms odos problemoms.
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Juodasis graikinis riešutas stimuliuoja organizmo regeneracijos procesus. Jo žievė tonizuoja,
pagerina virškinimą, maisto pasisavinimą, <...>.“, „Cinamonas skatina šlapimo išsiskyrimą, valo
nuodus, ramina nervų sistemą.“, „[Kardamonas] skatina medžiagų ir hormonų apykaitą.“, „Senovės
Indijos mokslas Ajurveda rekomenduoja vartoti kardamoną, nes jis pašalina iš organizmo nuodingas
medžiagas, valo organizmą.“, „Ožragė skatina virškinimą, stiprina širdies darbą, padeda esant
vidurių užkietėjimui, mažina pilvo pūtimą.“, „Jis [raudonėlis] <...> gerina tulžies išsiskyrimą.“.
- kurie neatitiko Europos maisto saugos tarnybos svarstomų sveikatingumo teiginių
formuluotės:
„Kardamonas/ Kardamonas gerina kraujo apytaką, virškinimą, mažina vidurių pūtimą,
<...>.“.
3.
skyrelyje „Krautuvė/ Produktai“ naudojo teiginius:
- kuriais nurodoma ir užsimenama apie ligų ir jų simptomų gydomąsias savybes:
„ANTIPARAZITINIS mišinys/ Tai augalinių ingredientų formulė, turinti efektyvų poveikį
parazitams ir grybeliui. Šis mišinys skirtas ne tik helmitams iš organizmo „varyti“, bet ir
grybeliams, virusams, t. y. toksinams, šalinti. Mišinys efektyviai pašalina parazitus.“.
- kuriais nurodoma ir užsimenama apie profilaktines savybes:
„Kad Jūsų organizmas būtų patikimai apsaugotas, reikia naudoti 21 dieną.“.
- 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:
„"ILGAAMŽIŠKUMO CHLOROFILAS" padeda geriau pašalinti šlakus ir medžiagų
apykaitos atliekas, organizmui apsivalyti nuo sunkiųjų metalų, vaistų likučių, toksinių medžiagų,
kurių gausu visur: tiek maiste, tiek ore, vandenyje. Mišinyje yra pačių maistingiausių ir
reikalingiausių mūsų organizmui vitaminų bei mineralų.“.
4.
skyrelyje „Pagrindinis“ naudojo teiginius:
- kuriais nurodoma ir užsimenama apie ligų ir jų simptomų gydomąsias savybes:
„Šis unikalus žalumynų mišinys <...> naikina anaerobines bakterijas <...>“.
- 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:
„Ilgą ir sveikesnį gyvenimą užtikrinantys produktai- JAU PREKYBOJE!“, „Šis unikalus
žalumynų mišinys detoksikuoja, šarmina, jaunina organizmą, stiprina imuninę, širdies ir
kraujagyslių sistemas, gerina skrandžio, žarnyno veiklą, <...>, kartu ir blogą burnos kvapą, atkuria
skrandžio rūgštingumą, kai ėda rėmuo, reguliuoja kraujospūdį, šalina nuovargį, gerina miego
kokybę.“, „"LONGEVITY CHOROPHYLL" (Ilgo gyvenimo Chlorofilas) padeda geriau pašalinti
šlakus ir medžiagų apykaitos atliekas, organizmui apsivalyti nuo sunkiųjų metalų, vaistų likučių,
toksinių medžiagų, kurių gausu visur: tiek maiste, tiek ore, vandenyje. Mišinyje yra pačių
maistingiausių ir reikalingiausių mūsų organizmui vitaminų bei mineralų.“, „[baltymai] Taigi jie
gerina atmintį, nuotaiką, miegą, padeda susikaupti, skatina teigiamas emocijas, didina ištvermę,
skatina raumeninio audinio augimą. Gali padėti numesti svorio.“.
II.
http://grazinagum.com/2015/03/03/kokteilis-sluota/#comments daro nuorodą į
internetiniame tinklalapyje www.gyvasmaistelis.lt siūlomus įsigyti maisto produktus, kurių
aprašymai neatitinka teisės aktų reikalavimų, kadangi naudoja teiginius:
- kuriais nurodoma į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą sveikatai ar su sveikata
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susijusiai gerai savijautai, nepateikiant konkretaus teiginio apie sveikatingumą, kuris yra įtrauktas į
Europos Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Bei papildyti maistingais produktais, kurie stiprina imunitetą- išskirtinis produktas “Ilgo
gyvenimo Chlorofilas” čia: http://www.gyvasmaistelis.lt/lt/krautuve/produktai.html“.
III. www.facebook.com/zalireceptai/ daro nuorodas į internetiniame tinklalapyje
www.gyvasmaistelis.lt siūlomus įsigyti maisto produktus, kurių aprašymai neatitinka teisės aktų
reikalavimų, kadangi naudoja teiginius:
- kuriais nurodoma ir užsimenama apie ligų ir jų simptomų gydomąsias savybes:
„SOS vaistinėlė [wink emoticon] Nuo vaišių pertekliaus, peršalimo simptomų... Jei turit šį
Super vaistuką "antiparazitinį" mišinį, geriam vakare daugiau, po 1-2 a.š (iki 1v.š priklausomai nuo
savijautos, įprastai po 0,5 a.š 2 kart dienoj prieš valgį su vandeniu) sumaišyti su pusė stiklinės
vandens
su
citrinos
sultimis.
Jei
dar
neturite,
galite
rasti
cia:
http://www.gyvasmaistelis.lt/lt/krautuve/produktai.html“, „Taip. Mums nepatinka tai girdeti,
skaityti, bet turim žinoti. Vienas iš pagrindinių mūsų sveikatos alintojų! Dėl geresnių, švaresnių
gyvenimo sąlygų šiandien esame pamiršę daugybę mūsų prosenelius kamavusių ligų, susijusių su
higienos stoka. Kita vertus, pernelyg pasitikime aplinkos sterilumu ir pamirštame, kad aplink mus
knibždėte knibžda įvairiausių nematomų gyvių. Kad užsikrėtėte parazitais, galima suprasti pagal kai
kuriuos simptomus.
Kadangi parazitai išskiria toksinus, jie nuodija organizmą ir sukelia bendrus negalavimus.
Užsikrėtęs žmogus visą laiką jaučia nuovargį. Jam tai visiškai dingsta, tai smarkiai pakyla apetitas,
pabąla oda. Naktimis išsiskiria daug seilių. Sergantis žmogus paprastai jaučia nepatogumą
skrandyje, jį kankina dujų kaupimasis žarnyne (meteorizmas), dažnai užkietėja viduriai arba
sutrinka tuštinimasis. Užsikrėtus parazitais kamuoja raumenų ir sąnarių skausmai, alerginės
reakcijos, bronchinės astmos priepuoliai, ant odos atsiranda niežtinčių išbėrimų. Tokie žmonės
dažnai serga, nuolat būna suirzę, dažnai prabunda 2-3 val. ryto. Odos problemos: sausa oda,
egzema, bėrimas, papulės ir opos; Nuotaikos ir nerimo sutrikimai: nuotaikų svyravimai,
nervingumas, depresija, užmaršumas, nerimastingumas. Svorio ir apetito problemos: svorio
padidėjimas, ilgalaikis nutukimas, apetito netekimas arba nekontroliuojamas alkis, negalėjimas
priaugti ar numesti svorio; Raumenų ir sąnarių problemos: raumenų skausmas, sąnarių skausmas,
raumenų traukuliai, rankų ir/ar pėdų tirpimas, skausmas bamboje, širdies skausmas ir artritiniai
skausmai; Diagnozuota anemija dėl geležies trūkumo; Reprodukcinės problemos, PMS, šlapimo
takų infekcijos, cistos ir fibromos, menstruacinės problemos, prostatos problemos, šlapimo
susilaikymas. Pernai Lietuvoje buvo registruota 2260 parazitinių susirgimų. Pasak specialistų,
dauguma parazitų mūsų organizme gali gyventi ir jį alinti metų metus, nes išskiria medžiagas, dėl
kurių imuninė sistema jų neatpažįsta. Viena kirmėlė padeda nuo 10 iki 250 tūkst. kiaušinėlių.
Suvalgėte ne iki galo iškeptą mėsą? Paragavote sušio, pagaminto iš nešviežios žuvies?
Paplaukiojote abejotinos švaros baseine? Vaikai išbučiavo sode sutiktus katinus ir pamylavo
kaimynystėje sutiktą šunį, o suaugusieji įsileido priklydusius gyvūnėlius į namus? Dėl viso to
galima užsikrėsti žarnyno kirmėlėmis. Parazitams patinka cukrus ir viskas, kas virsta cukrumi.
Taigi, jeigu norite jų atsikratyti – atsisakykite cukraus ir stipriai apdoroto maisto produktų. Be to,
siekiant iš organizmo juos pašalinti, vartokite maistą ir žoleles, kurios sukuria parazitams priešišką
aplinką. Parazitai nepakenčia pelyno, česnako, imbiero, gervuogių, žalio kopūsto, alijošiaus, kokoso
aliejaus, moliūgų sėklų, granatų sėklų ir papajų. Šių produktų valgykite kaip įmanoma daugiau, jei
norite sveiko žarnyno. Parazitų, ypač kirmėlių, taip pat padeda atsikratyti intensyvus ląstelienos
vartojimas. Taip pat gali padėti unikalios sudėties mišinys "ANTIPARAZITINIS". Vartoti
rekomenduojama bent 21d. Bei žarnyno švarai palaikyti, daug ląstelienos turintis mišinys
"ŠVARA". Įsigyti galite: http://www.gyvasmaistelis.lt/lt/krautuve/produktai.html <...> Taigi
pašnekovė primygtinai patarė laikytis higienos. O štai profilaktiškai, nežinant, ar jų reikia, gerti
vaistų nuo kirminų ji nerekomendavo. Pirmiausiai tai labai stiprūs vaistai, turintys mūsų organizmui
pašalinį poveikį. Be to, pastebėta, kad šiuos vaistus vartojant be reikalo vystosi atsparumas jiems,
kaip ir antibiotikų atveju. Jei vartosime juos nesaikingai, tiesiog nebeturėsime, kuo gydyti parazitus.
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Jei kyla įtarimų, visada tikslingiau išsitirti. Juolab kad dauguma tyrimų nėra sudėtingi. <...> Taip
pat gali padėti unikalios sudėties mišinys "ANTIPARAZITINIS". Vartoti rekomenduojama bent
21d. Bei žarnyno švarai palaikyti, daug ląstelienos turintis mišinys "ŠVARA". Įsigyti galite:
http://www.gyvasmaistelis.lt/lt/krautuve/produktai.html, Dar labiau padėsite organizmui, kartu su
produktais taikydami "7dienų Detox mitybos programą": http://www.gyvasmaistelis.lt/…/7-dienųdetoxmitybos- planas…“.
- 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:
„Bei rekomenduoju kartu su programa ar be jos gerti organizmą šarminantį "Ilgo gyvenimo
Chlorofilą", Gali padėti geriau pašalinti šlakus ir medžiagų apykaitos atliekas, organizmui apsivalyti
nuo sunkiųjų metalų, vaistų likučių, toksinių medžiagų, kurių gausu visur: tiek maiste, tiek ore,
vandenyje. Mišinyje yra pačių maistingiausių ir reikalingiausių mūsų organizmui vitaminų bei
mineralų.“, http://www.gyvasmaistelis.lt/lt/krautuve/produktai.html 50% nuolaida iki 29d., „Žali
receptai su Gražina Europos komisijos patvirtinta. Sudėtinių dalių poveikiu, kuris rašomas.“, „Norit
šiandien Detox!? Siekiat sulieknėti ir gražiai atrodyti švenčių vakare !? Gal jau nusibodo spuogai
ant veido, raukšlės, sausa veido oda? Pradedam Detox savaitgalį !!! Rytas Su daržovių kokteiliu
[smile emoticon] Pradededam su: http://grazinagum.com/2015/07/09/darzoviu-kokteilis/ Ir tęsiam
kartu
su
"ilgo
gyvenimo
gyvenimo
Chlorofilu"!
Kuris
TURBO
DETOX!!!
http://www.gyvasmaistelis.lt/lt/krautuve/produktai.html“, „Kad organizmui nestigtų reikiamų
maistingų medžiagų. Dėl šios priežasties, rekomenduoju "ilgo gyvenimo Chlorofilą".“, „3 a.š "Ilgo
gyvenimo Chlorofilo", kuris yra ypatingai maistingas, šarmina, detoksikuoja ir atstato organizmą.
įsigyti čia: http://www.gyvasmaistelis.lt/lt/krautuve/produktai.html“, „Maistingumą padidinau su "
ilgo
gyvenimo
chlorofilu"1a.š.
Kurį
rasite
čia:
http://www.gyvasmaistelis.lt/lt/krautuve/produktai.html“.
IV. www.gglongevity.com reklamuodama maisto produktus „Ilgo gyvenimo Chlorofilas“
ir „ANTIPARAZITINIS mišinys“ naudojo analogiškus teiginius kaip aukščiau protokole
(internetinėje svetainėje www.gyvasmaistelis.lt) nurodyta, tačiau papildomai šioje svetainėje
reklamuojant maisto produktą „Švara“ 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:
„Preparato pagrindą sudaro maistinės skaidulos (ląsteliena) - angliavandenių, kurių neskaido
virškinimo fermentai, bet skaido storosios žarnos mikro_ora, porūšis. Maistinės skaidulos
patekusios į mūsų organizmą išbrinksta. Tokiu būdu, padidėjęs jų tūris, gali padėti lengvai apvalyti
organizmą.“, „ILGO GYVENIMO „ŠVARA“ - virškinimo sistemai, lieknėjimui, žarnynui“.
Šalia aukščiau minimų maisto produktų aprašymų, naudojant sveikatingumo teiginius,
nepateikiamas privalomas pateikti teiginys apie įvairios ir subalansuotos mitybos ir sveiko
gyvenimo būdo svarbą.
Tarnyba Protokole nustatė, kad UAB „Super produktai“ pateikė informaciją, kuri 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
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L 310, p.36), 3 straipsnio a ir e dalių, 5 straipsnio 1 dalies 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 1 dalies 2 punkto,
reikalavimų, ir tuo pažeidė Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkto
nuostatą.
Tarnyba protokole nurodė, kad UAB „Super produktai“ Lietuvos Respublikos reklamos
įstatymą pažeidė pirmą kartą. Protokole lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta.
Tarnyba protokole nurodė, kad dėl UAB „Super produktai“ yra gavusi du vartotojų skundus:
2015-12-21 pranešimas (skundas) Nr. 0027796/ 69APS-4243 ir 2016-02-15 pranešimas (skundas)
Nr. 0028231/ 69APS-1122, kuriais informuojama apie skleidžiamą maisto produkto „Ilgo
gyvenimo Chlorofilas“ reklamą internete, kuri galimai neatitinka teisės aktų reikalavimų.
UAB „Super produktai“ 2016-05-12 Tarnybai pateiktame rašte nurodė, kad maisto
produktai „Ilgo gyvenimo Chlorofilas 70 g.“, „Ilgo gyvenimo Chlorofilas 140 g.“,
„ANTIPARAZITINIS mišinys 120 g.“, „ANTIPARAZITINIS mišinys 60 g.“ ir „Švara“ yra
džiovintų augalinių žaliavų mišiniai skirti gėrimams ruošti. Bendrovė nurodė, kad minėtų produktų
mėginius pateiks Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai (Žolyno g. 36)
tyrimams, gavę išvadas parengs sertifikatus ir juos pateiks Tarnybai. Bendrovė nurodė, kad
interneto
tinklalapiuose
www.gyvasmaistelis.lt,
www.grazinagum.com,
www.facebook.com/zalireceptai, www.gglongevity.com naudojamus sveikatingumo teiginius
pakeitė, paliko tik tuos, kurie yra patvirtinti Europos maisto sveikatos tarnyboje (EFSA). Bendrovė
nurodė,
kad
interneto
tinklalapiuose
www.gyvasmaistelis.lt,
www.grazinagum.com,
www.facebook.com/zalireceptai, www.gglongevity.com naudojamus maistingumo teiginius
pakeitė, produktų „Ilgo gyvenimo Chlorofilas 70 g.“, „Ilgo gyvenimo Chlorofilas 140 g.“,
„ANTIPARAZITINIS mišinys 120 g.“, „ANTIPARAZITINIS mišinys 60 g.“ ir „Švara“ mėginius
pateikė Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai alikti tyrimus, gavę išvadas,
parengs sudėties sertitikatus, kuriuos pateiks Tarnybai. Bendrovė nurodė, kad produktų „Ilgo
gyvenimo Chlorofilas 70 g.“, „Ilgo gyvenimo Chlorofilas 140 g.“, „ANTIPARAZITINIS mišinys
120 g.“, „ANTIPARAZITINIS mišinys 60 g.“ ir „Švara“ reklama buvo skleidžiama tik interneto
tinklalapiuose www.gyvasmaistelis.lt, www.grazinagum.com, www.facebook.com/zalireceptai,
www.gglongevity.com, nebuvo skleidžiama periodinėje spaudoje, kituose interneto tinklalapiuose,
leidiniuose ir pan. Bendrovė nurodė, kad produktų „Ilgo gyvenimo Chlorofilas 70 g.“, „Ilgo
gyvenimo Chlorofilas 140 g.“, „ANTIPARAZITINIS mišinys 120 g.“, „ANTIPARAZITINIS
mišinys 60 g.“ ir „Švara“ reklama interneto tinklalapiuose www.gyvasmaistelis.lt,
www.grazinagum.com, www.facebook.com/zalireceptai, www.gglongevity.com buvo skleidžiama
nuo 2016-12-01 iki 2016-04-15 imtinai. Bendrovė nurodė, kad ėmėsi priemonių nustatytiems
trūkumams pašalinti:
 interneto tinklalapyje papildė maisto produktų „Ilgo gyvenimo Chlorofilas 70 g.“,
„Ilgo gyvenimo Chlorofilas 140 g.“, „ANTIPARAZITINIS mišinys 120 g.“, „ANTIPARAZITINIS
mišinys 60 g.“ ir „Švara“ aprašymus žodžių junginiu „džiovintų augalinių žaliavų mišiniai skirti
gėrimams ruošti“;
 Tarnybos rašte minimų produktų mėginius pateiks Nacionalinei visuomenės
sveikatos priežiūros laboratorijai, gavę išvadas, papildys sudėties sertifikatus ir nedelsiant juos
pateiks Tarnybai;
 Pašalino nepatvirtintus maistingumo ir sveikatingumo teiginius ir kitą vartotojus
galimai klaidinančią informaciją;
 rengia naujas produktų ženklinimo etiketes.
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Bendrovė nurodė, kad pripažįsta padarę „aplaidžių klaidų“ ir ėmėsi priemonių nustatytiems
trūkumams šalinti.
Ištyrusi bylos aplinkybes, pateiktus rašytinius įrodymus, Valstybinės vartotojų teisių
apsaugos tarnybos komisija k o n s t a t u o j a
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, kad UAB „Super produktai“ produktų „Ilgo gyvenimo Chlorofilas
70 g.“, „Ilgo gyvenimo Chlorofilas 140 g.“, „ANTIPARAZITINIS mišinys 120 g.“,
„ANTIPARAZITINIS mišinys 60 g.“ ir „Švara“ reklama, kuri buvo skleidžiama interneto
tinklalapiuose www.gyvasmaistelis.lt, www.grazinagum.com, www.facebook.com/zalireceptai,
www.gglongevity.com nuo 2016-12-01 iki 2016-04-15, yra susijusi su UAB „Super produktai“
vykdoma veikla ir skatina vartotojus įsigyti minėtus bendrovės produktus, taigi atitinka Lietuvos
Respublikos reklamos įstatyme įtvirtintą reklamos sąvoką.
2. Dėl UAB „Super produktai“ skleistos reklamos atitikties Lietuvos Respublikos reklamos
įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimams
Lietuvos Respublikos 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
2005-11-17 nutartyje (adm. b. Nr. A1-931/2005) konstatavo, kad „vidutinio (paprasto) vartotojo
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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 „Super produktai“ produktų „Ilgo
gyvenimo Chlorofilas 70 g.“, „Ilgo gyvenimo Chlorofilas 140 g.“, „ANTIPARAZITINIS mišinys
120 g.“, „ANTIPARAZITINIS mišinys 60 g.“ ir „Švara“ reklama turėtų būti vertinama pagal
vidutinio vartotojo suvokimą, kuris, skaitydamas minėtų maisto produktų reklaminius teiginius,
neatskiria teiginių apie produkto savybes ir vertina šią reklamą kaip visumą. Vidutinis vartotojas,
perskaitęs ar išgirdęs UAB „Super produktai“ minėtų maisto papildų ir maisto produktų reklamą,
galėjo nepagrįstai susidaryti įspūdį, kad šie maisto produktai pasižymi ligų gydymo, profilaktinėmis
ir kitomis savybėmis, kurių neturi, ir dėl šios priežasties būti suklaidintas.
UAB „Super produktai“ interneto tinklalapyje
I.

www.gyvasmaistelis.lt reklamuodama maisto produktą:

1.
„Ilgo gyvenimo Chlorofilas 70 g.“ ir „Ilgo gyvenimo Chlorofilas 140 g.“ naudojo
teiginius:
- kuriais nurodoma ir užsimenama apie ligų ir jų simptomų gydomąsias savybes:
„Pagrindinės chlorofilo sąvybės: <...> • ypač veiksmingas gydant anemiją, <...>.“, „[Šis unikalus
žalumynų mišinys] naikina anaerobines bakterijas, <...>“, „Alavijas naudingas ne tik tiems, kuriuos
vargina sveikatos sutrikimai.“, „Vienas iš svarbiausių yra vitaminas U, dar randamas žiediniuose
kopūstuose ir naudojamas skrandžio opoms gydyti. Šis atradimas aptvirtina Kinų liaudies
medicinos logiką naudoti Liucerną opoms.“, „[miežių želmenų] Sveikatos privalumai: • yra
antibakterinis, saugo nuo infekcijų • struktūra labai panašus į hemoglobiną, ir gali padėti išgyti nuo
mažakraujystės <...>“, „[MSM] Sumažina sąnarių ir raumenų skausmus.“, „Ajurvedos medicina
teigia, kad moringa išgydo daugiau kaip 300 ligų <...>“, „Reishi grybai jau šimtus metų vartojami
senovinėje Tolimųjų Rytų medicinoje.“, „- Tikriniai blizgučiai pasižymi antiuždegiminėmis
savybėmis.“, „[Erškėtrožių vaisių sausasis ekstraktas] Stiprindami imuninę sistemą jie apsaugo nuo
peršalimų ir gripo. <...> Ši unikali vaistinė priemonė padeda esant virškinamojo trakto, kvėpavimo
takų susirgimams ir lėtinėms bei ūmioms infekcinėms ligoms, net esant kraujavimui. <...> Jos
padeda atsikratyti ne tik avitaminozės, bet ir, pavyzdžiui, depresijos.“.
- kuriais nurodoma ir užsimenama apie profilaktines savybes:
„Pagrindinės chlorofilo sąvybės: <...> • Vėžio ir kitų susirgimų prevencija <...>.“, „Sakoma, kad
Liucerna ne tik apsaugo nuo ėduonies, bet ir ataugina dantis.“.
- 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:
„ILGĄ IR SVEIKESNĮ GYVENIMĄ UŽTIKRINANTYS PRODUKTAI“, „šarminajaunina- detoksikuoja“, „Per keletą metų iš jų atrinkau itin aukštos maistinės vertės augalus. Nuolat
vartojami, nors ir po labai mažai, jie teikia mums didžiulę naudą, gerina savijautą.“, „Šis unikalus
žalumynų mišinys detoksikuoja, šarmina, jaunina organizmą, stiprina imuninę, širdies ir
kraujagyslių sistemas, gerina skrandžio, žarnyno veiklą, <...> kartu [naikina] ir blogą burnos kvapą,
atkuria skrandžio rūgštingumą, kai ėda rėmuo, reguliuoja kraujospūdį, šalina nuovargį, gerina
miego kokybę.“, „"LONGEVITY CHOROPHYLL" (Ilgo gyvenimo Chlorofilas) padeda geriau
pašalinti šlakus ir medžiagų apykaitos atliekas, organizmui apsivalyti nuo sunkiųjų metalų, vaistų
likučių, toksinių medžiagų, kurių gausu visur: tiek maiste, tiek ore, vandenyje. Mišinyje yra pačių
maistingiausių ir reikalingiausių mūsų organizmui vitaminų bei mineralų.“.
- kuriais pateikiama vartotojus klaidinanti informacija apie produkto statusą, kategoriją:
„Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.“.
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- kurie nebuvo pateikti vertinti Europos maisto saugos tarnybai bei tuo pačiu klaidina dėl
produkto savybių, kurių galimai jis neturi:
„Pagrindinės chlorofilo sąvybės: • Stiprina imunitetą • Detoksikuoja organizmą ir valo
kraują • Subalansuoja kraujo rūgštingumą • Didina hemoglobino kiekį.“, „[chlorofilas] <...> didina
raudonųjų kraujo kūnelių skaičių • Efektyviai padeda reguliuoti svorį • Pagerina odos ir gleivinių
būklę • Kontroliuoja cukraus ir cholesterolio kiekį kraujuje • kraujas apvalomas nuo toksinų • tai
Skystas deguonis, stimuliuoja virškinimą • skatina mąstymą, • apsaugo kraują nuo oksidacijos •
grynina, šarmina kraują bei prisotina jį deguonimi, <...> • Gerina vyrų ir moterų vaisingumą.“,
„Acai uogų ekstrakto dėka pagreitėja organizmo valymosi procesai ir perteklinių skysčių
pašalinimas. Organizmas įgauna naujų jėgų ir energijos, o didesnis darbingumas gali išlikti visą
dieną.“, „Acai uogos taip pat puoselėja ir išorinį grožį – saugo odą nuo išsausėjimo, išlaikydamos
reikalingą drėgmės kiekį odoje.“, „Tikrųjų alavijų rekomenduojama vartoti sumažėjus bendrajam
tonusui, <...>.“, „[miežių želmenų] Sveikatos privalumai: <...> mažina cukraus kiekį kraujyje, todėl
gali padėti sergantiems diabetu ir padėti mesti svorį • neutralizuoja toksinus žmogaus kūne, todėl
yra veiksmingas prieš detoksikaciją. Padeda išvalyti kepenis.“, „Chlorella žarnyne absorbuoja
nuodingąsias medžiagas ir toksinus, kurie per žarnyną pašalinami.“, „spirulinos melsvasis
pigmentas fikocianas stimuliuoja nervų ir imuninę sistemas;“, „[Siera] Šalina iš organizmo
toksinus, padeda didesniam deguonies kiekiui patekti į organus ir ląsteles. Su amžiumi žmogaus
ląstelių sienelės storėja ir kietėja, o siera padeda joms tapti pralaidesnėmis. Dėl to iš ląstelių
lengviau šalinami toksinai (tarp jų ir intensyvių treniruočių metu susidaranti pieno rūgštis), o
didesnis deguonies kiekis gali patekti į ląsteles.“, „[MSM] Vartojami kartu su vitaminu C padeda
organizmui formuoti naujas sveikas ląsteles, <...>“, „Pasifloros mažina karštį ir normalizuoja
žarnyno veiklą, net padeda greičiau užmigti.“, „- Tikriniai blizgučiai yra gausūs labai stiprių
antioksidantų.“, „Erškėtrožių vaisių sausasis ekstraktas. Aktyvina kepenų ir kasos fermentų
sistemos veiklą.“, „Be to, [Erškėtrožių vaisių sausasis ekstraktas] paspartina hormonų sintezę ir
audinių regeneraciją.“, „Mokslininkai nustatė, jog vartojant kviečių želmenis kraujas apsivalo nuo
teršalų.“.
- kurie nurodo ypatingas, išskirtines savybes, naudojant maistingumo teiginius ir
nepateikiant, tai patvirtinančių dokumentų, dėl ko gali būti klaidinamas vartotojas:
„Acai uogų ekstrakte gausu omega – 6 bei 9 nesočiųjų riebalų rūgščių, kurios sumažina
blogojo cholesterolio kiekį kraujyje, tuo pačiu palaikydamos gerąjį cholesterolį. Būtent riebalų
rūgštys padeda žmogaus organizmui įsisavinti tik riebaluose tirpius vitaminus, tokius kaip: A, E, D
bei K.“, „Juose [tikruosiuose alavijuose] yra būtinų vitaminų, mineralinių medžiagų,
mukopolisacharidų, aminorūgščių ir riebalų rūgščių.“, „Tikrųjų alavijų rekomenduojama vartoti
<...> norint organizmą papildyti alavijuje esančiomis maistingosiomis medžiagos.“, „Metams
einant, nauji tyrimai parodė, kad joje [Mėlynžiedėje liucernoje] yra ir svarbaus chlorofilo, vitaminų
ir mineralų, skatinančių apetitą.“, „Indianos mokslininkai pažymėjo, kad žolėje yra gausu kaulams
ir dantims reikalingų medžiagų: geležies, kalcio ir fosforo.“, „Didelis Vitamino K kiekis augale
[liucernoje] pagerina kraujui krešėjimą, apsaugo nuo kraujosruvos ir mažina kraujo spaudimą. Tad
padeda arkliam ir atletam greičiau ir ilgiau bėgti.“, „Liucerna yra viena iš nedaugelio augalų,
kuriuose randama Vitamino D. Kitas svarbus elementas yra vitaminas B12.“, „Pagrindiniai
ingredientai miežių žolės yra <...> vitaminai ir mineralai.“, „Miežių žalmenų baltymai turi 18 iš 22
amino rūgščių, įskaitant visas aštuonias amino rūgštis, kurias organizmas negali gaminti.“, „Miežiai
žalmenys, turi taip pat daug vitaminų, <...>“, „[Čija sėklos] Nepamainomas maisto medžiagų,
vitaminų ir mineralų šaltinis“, „Chia sudėtyje aukščiausio lygio polinesočiųjų riebalų rūgščių,
pavyzdžiui, Omega-3. Omega-3 rūgštys nėra sintetinamos organizme, todėl jas būtina gauti su
maistu. Jos yra būtinos riebaluose tirpių vitaminų metabolizmui, pavyzdžiui, vitaminų D, E, K,
kurie svarbūs ląstelių kvėpavimo ir energetiniams procesams.“, „Chlorella sudėtis <...> turi daug
vitaminų, mineralų ir mikroelementų, <...> (pantoteno rūgšties, <...>, jodo, biotino, vitaminų: <...>
kalio).“, „Chlorella, kurioje gausu <...> angliavandenių bei A, <...> grupės bei C vitaminų.
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Chlorella turi šių mineralų: <...>, magnio, <...>, jodo <...>.“, „Spirulina vadinama "žaliuoju auksu",
kadangi yra turtingiausia natūralių vitaminų ir mineralų šaltiniu Žemėje.“, „spirulinoje yra 18 rūšių
amino rūgščių, 8 iš jų nepakeičiamos, kai kurios iš jų augaliniame maiste praktiškai nesutinkamos;“,
„spirulinoje taip pat yra daug mikro ir makro elementų (<...>, K, <...>, Mg, <...>, Mn, Se, Co, Cu,
<...>), <...> nukleino rūgščių, <...>, fermentų ir kt.“, „Kelp yra jūros dumblis, kuriame yra gausu
natūralaus jodo.“, „Moringa lapų sudėtyje yra baltymų, vitaminų A, E, K, B1, B2, B3, kalcio,
magnio, fosforo, kalio, cinko, natrio ir geležies.“, „[Pasiflorų] Vaisiuose daug vitaminų A, B, C bei
mineralinių medžiagų – fosforo, geležies, natrio. Ypač daug kalcio.“, „vitamino C erškėčio
vaisiuose yra 10 kartų daugiau negu juoduosiuose serbentuose ir 100 kartų daugiau negu
obuoliuose.“, „Juose gausu <...>, enzimų, vitaminų <...> B12, <...>, K, amino rūgščių,
antioksidantų, mineralų ir daugiau nei 90 žmogui reikalingų mikroelementų. Taip pat želmenyse
gausu folinės rūgšties, <...>, magnio, <...>.“.
- kurie yra neleistini pagal Europos Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos
registrą:
„Norint užtikrinti geriausią detoksifikacijos rezultatą rekomenduojama vartojant MSM gerti
daug vandens.“, „[MSM] Vartojami kartu su vitaminu C <...> didina odos elastingumą ir mažina
raukšles bei randus, stiprina plaukus bei nagus.“, „Šis „aukščiausiasis augalas" buvo apibūdintas
kaip substancija, kuri palaiko gyvybę, padedanti harmonizuoti kūno, minčių ir sielos funkcijas.“,
„Žolininkas rašė, jog „reishi grybas, jeigu vartojamas nuolat, daro mūsų kūną jauną ir lengvą,
prailgina gyvenimą ". Palaiko gyvybę, padedanti harmonizuoti kūno, minčių ir sielos funkcijas.“.
- kuriais lyginami skirtingų kategorijų produktai bei nenurodomi maistinės medžiagos
kiekio ir energinės vertės skirtumai:
„[miežių želmenys turi] 30 kartų daugiau vitamino B1 nei karvės piene, pridedant vitaminą
B2, B6, didelį kiekį vitamino B12 ir gausiai vitamino C.“, „Chia sėklose yra: • 8 kartus daugiau
Omega-3 negu lašišoje, • 6 kartus daugiau kalcio nei piene, • 3 kartus daugiau geležies nei
špinatuose, • 2 kartus daugiau kalio negu bananuose, • 15 kartų daugiau magnio nei brokoliuose,
• 2 kartus daugiau ląstelienos nei sėlenose, • 6 kartus daugiau baltymų nei pupelėse, • 4 kartus
daugiau seleno nei linų sėklose, • 9 kartus daugiau fosforo, nei nenugriebtame piene daugiau
antioksidantų nei mėlynėse.“, „Beta karotino jame yra 10 kartų daugiau nei morkose; vitamino B12,
dažniausiai randamo gyvulinės kilmės produktuose, kiekis yra didesnis nei galvijų kepenyse ar
jūros produktuose. Vitaminų B1 ir B2 spirulina turi daugiau nei daržovės ir vaisiai, o kalcio kiekiu
prilygsta pienui.“, „Yra visos Amino rūgštys reikalingos žmogaus baltymų sintezei: 8,5 karto
daugiau baltymų nei jogurte, Turtingas vitaminų C, B, B1, B2 ir B3, 16,5 kartų daugiau kalcio nei
piene, 10,5 kartų daugiau vitamino A nei Morkose, 15 kartų daugiau kalio nei turi Bananai, 12 kartų
daugiau geležies nei Špinatuose“.
- kuriais nurodė sveikatingumo savybes, galimai neprisilaikant sveikatingumo teiginių
naudojimo sąlygų, kadangi nepateikė dokumentų, patvirtinančių, medžiagų, turinčių poveikį
organizmui, kiekį galutiniame produkte:
„Jodas padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją“, „Jodas padeda palaikyti normalią
energijos apykaitą“, „Jodas padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą“, „Jodas padeda
palaikyti normalią odos būklę“, „Jodas padeda palaikyti normalią skydliaukės hormonų gamybą ir
normalią skydliaukės veiklą.“.
2.
„ANTIPARAZITINIS mišinys 120 g.“ ir „ANTIPARAZITINIS mišinys 60 g.“
naudojo teiginius:
- kuriais nurodoma ir užsimenama apie ligų ir jų simptomų gydomąsias savybes:
„Tarptautinės sveikatos apsaugos organizacijos duomenimis, ketvirtis planetos gyventojų
kenčia nuo parazitinių infekcijų. Vyrauja daug parazitinių infekcijos šaltinių, iš kurių labiausiai
paplitę yra vanduo, maisto produktai ir naminiai gyvūnai.“, „ANTIPARAZITINIS‘ mišinys, Tai
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augalinių ingredientų formulė, turinti efektyvų poveikį parazitams ir grybeliui. Šis mišinys skirtas
ne tik helmitams iš organizmo „varyti“, bet ir grybeliams, virusams, t. y. toksinams, šalinti. Mišinys
efektyviai pašalina parazitus.“, „Unikalios biologiškai veiklios medžiagos <...> skatina žaizdų
užgijimą, turi daug kitų organizmui naudingų savybių: * pasižymi baktericidiniu poveikiu; *
stimuliuoja parazitų pašalinimą iš organizmo (iš virškinamojo trakto, tulžies latakų); <...> *
pasižymi antialerginiu poveikiu – blokuoja ir pašalina alergenus; * kovoja su įvairiais parazitų
sukeltos ligos simptomais – padidėjusiu rūgštingumu, pykinimu, pilvo pūtimu; * <...>, greitina
žaizdų ir erozijų, atsiradusių veikiant parazitams, gijimą; * <...> slopina patogeninę mikroflorą; *
kovoja su parazitų sukeltu uždegimu;“, „Alyvuogių lapų ekstraktas/ Jo teikiamą naudą galima
suskirstyti į tris kategorijas: antimikrobinis poveikis, <...>.“, „Paud' arco – penkialapių balamedžių
žievė/ Apie šių augalų žievės gydomąsias savybes žinoma tūkstantmečius, dar senovės inkai
naudojo ją kaip vaistą. Ji pasižymi antibakterinėmis, uždegimą slopinančiomis, antivirusinėmis
savybėmis, poveikiu grybeliui. Pau D‘Arco padeda kovoti su virusais, nes slopina fermentacijos
procesus, be kurių virusai negali daugintis.“, „Juodasis graikinis riešutmedis / Riešutų žaliasis
kevalas naudojamas kaip priešnuodis, gydantis žarnyno sutrikimus. Tradiciškai juodojo graikinio
riešuto vaisiai vartojami žarnyno funkcijai normalizuoti: kaip laisvinamoji priemonė nuo vidurių
užkietėjimo, <...>, kaip priemonė nuo helmitų ir parazitų, <...>.“, „Jo [juodojo graikinio riešuto]
žievė <...> sumažina dieglius, rėmenį ir dujų susikaupimą.“, „Margųjų pupunų žievė– bauhinia
variegata bark/ Ji pasižymi antihelmintiniu, antibakteriniu, antivirusiniu, uždegimą slopinančiu
poveikiu, taip pat poveikiu grybeliui.“, „Cinamonas nuo seniausių laikų laikomas pagrindiniu <...>
vaistu.“, „Cinamonas medicinoje vartojamas nuo pykinimo, vidurių pūtimo (jo esama beveik visų
skrandžio mikstūrų sudėtyje), žarnyno infekcijų ir dieglių, gerklės uždegimo, užkimimo. Cinamono
aliejus naudojamas stomatologijoje.“, „Kardamonas <...> padeda išvengti žarnyno negalavimų,
<...>.“, „Gvazdikėlis/ Kinijos medicinoje gvazdikėliu varydavo parazitus, gydydavo grybelines
infekcijas. Europoje gvazdikėlis vartojamas virškinimo sutrikimams gydyti.“, „Gvazdikėlis –
puikus antiseptikas ir uždegimą slopinanti priemonė.“, „Egipto gydytojai naudodavo ožragę
žaizdoms ir pūliniams gydyti, nes ožragės sėklose yra daug augalinių gleivių ir lipnių medžiagų.
Toks tepalas greitai nuramindavo žaizdą, užgydydavo uždegimą. Panašiai ožragė veikia ir
vartojama į vidų. Kinijoje ožragę vartodavo gydydami išvaržą, karštinę, šlapimo pūslės,
impotencijos, žarnyno ir plaučių ligas. Pagal Ajurvedą, ožragė smarkiai slopina uždegimą, veikia
raminamai ir gydo žaizdas.“, „Raudonėlis pasižymi antiseptiniu ir dezinfekuojamuoju veikimu.“,
„Jis [raudonėlis] mažina skrandžio skausmus, <...>“.
- kuriais nurodoma ir užsimenama apie profilaktines savybes:
„Kad Jūsų organizmas būtų patikimai apsaugotas, reikia naudoti 21 dieną.“, „Alyvuogių
lapų ekstraktas/ Jo teikiamą naudą galima suskirstyti į tris kategorijas: <...> lėtinių ligų
prevencijai.“.
- kuriais nurodomi organizmo funkcijų pasikeitimai, jei nevartojami ar vartojami tam tikri
produktai, keliant vartotojams baimę ligų atsiradimu ar sveikatos sutrikimais:
„Helmintai plinta žmogaus organizme, misdami jo kūno skysčiais, audiniais arba maistu.
Helmintų išskiriamos medžiagos yra toksiškos. Dėl užteršto organizmo prasideda daug negalavimų
bei ligų, todėl taip svarbu laiku atsikratyti nekviestų svečių ir patikimai apsaugoti savo organizmą.
<...> Ant neplautų vaisių, daržovių bei kitų maisto produktų gali būti askaridžių ir kitų parazitų
kiaušinėlių. Net jeigu jūs kruopščiai viską nuplaunate, tikimybė užsikrėsti vis tiek išlieka. Į rizikos
grupę pirmiausia patenka vaikai – jie perduoda parazitus vieni kitiems per neplautas rankas, o grįžę
į namus dar ir gali užkrėsti visą savo šeimą. Požymiai: – skrandžio ir žarnyno sutrikimai – depresinė
būsena – svorio ir medžiagų apykaitos sutrikimai – raumenų ir sąnarių skausmai – nuovargis –
imuninės sistemos susilpnėjimas – alergija ir anemija – padidėjęs jautrumas oro permainoms –
probleminė oda – griežimas dantimis – miego sutrikimai – uždegimai, karpos ir kt. <...>
„ANTIPARAZITINIS‘ mišinys, Tai augalinių ingredientų formulė, turinti efektyvų poveikį
parazitams ir grybeliui.“, „Parazitai gali sukelti žmogaus organizme alergiją, sumažinti
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pasipriešinimą infekcinėms ligoms, sudaryti polinkį sirgti lėtinėmis ligomis, silpninti imuninės
sistemos darbą. Žmonės, nežinantys apie lėtai prasidedančias parazitines ligas, nesupranta, kad ir
naminiai gyvūnai yra tiesioginiai didelio kiekio parazitų, kuriuos jie palieka visur ir užkrečia
šeimininką, nešiotojai. Paprastai jokių specialių priemonių dėl parazitų pasklidimo nėra imamasi
arba tų priemonių neužtenka.“.
- 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:
„Unikalios biologiškai veiklios medžiagos suteikia šiai formulei efektyvumo bendrai
stiprindamos organizmą, <...> turi daug kitų organizmui naudingų savybių: <...> * pasižymi
detoksikuojamuoju poveikiu – blokuoja ir pašalina toksinus; * pasižymi antioksidantiniu poveikiu;
<...> * sugrąžina apetitą, <...>; * normalizuoja žarnyno mikrofloros būklę <...>; * gerina ląstelinį ir
bendrą organizmo imunitetą.“.
- kurie nebuvo pateikti vertinti Europos maisto saugos tarnybai bei tuo pačiu klaidina dėl
produkto savybių, kurių galimai jis neturi:
„Alyvuogių lapų ekstraktas/ Jo teikiamą naudą galima suskirstyti į tris kategorijas: <...>,
teigiamas poveikis širdies ir kraujagyslių sistemai, be to, alyvuogių lapai svarbūs ilgaamžiškumui,
gerai sveikatai <...>.“, „Tradiciškai juodojo graikinio riešuto vaisiai vartojami žarnyno funkcijai
normalizuoti: <...>, reguliariam tuštinimuisi atkurti, <...>, esant įvairioms odos problemoms.
Juodasis graikinis riešutas stimuliuoja organizmo regeneracijos procesus. Jo žievė tonizuoja,
pagerina virškinimą, maisto pasisavinimą, <...>.“, „Cinamonas skatina šlapimo išsiskyrimą, valo
nuodus, ramina nervų sistemą.“, „[Kardamonas] skatina medžiagų ir hormonų apykaitą.“, „Senovės
Indijos mokslas Ajurveda rekomenduoja vartoti kardamoną, nes jis pašalina iš organizmo nuodingas
medžiagas, valo organizmą.“, „Ožragė skatina virškinimą, stiprina širdies darbą, padeda esant
vidurių užkietėjimui, mažina pilvo pūtimą.“, „Jis [raudonėlis] <...> gerina tulžies išsiskyrimą.“.
- kurie neatitiko Europos maisto saugos tarnybos svarstomų sveikatingumo teiginių
formuluotės:
„Kardamonas/ Kardamonas gerina kraujo apytaką, virškinimą, mažina vidurių pūtimą,
<...>.“.
3.
skyrelyje „Krautuvė/ Produktai“ naudojo teiginius:
- kuriais nurodoma ir užsimenama apie ligų ir jų simptomų gydomąsias savybes:
„ANTIPARAZITINIS mišinys/ Tai augalinių ingredientų formulė, turinti efektyvų poveikį
parazitams ir grybeliui. Šis mišinys skirtas ne tik helmitams iš organizmo „varyti“, bet ir
grybeliams, virusams, t. y. toksinams, šalinti. Mišinys efektyviai pašalina parazitus.“.
- kuriais nurodoma ir užsimenama apie profilaktines savybes:
„Kad Jūsų organizmas būtų patikimai apsaugotas, reikia naudoti 21 dieną.“.
- 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:
„"ILGAAMŽIŠKUMO CHLOROFILAS" padeda geriau pašalinti šlakus ir medžiagų
apykaitos atliekas, organizmui apsivalyti nuo sunkiųjų metalų, vaistų likučių, toksinių medžiagų,
kurių gausu visur: tiek maiste, tiek ore, vandenyje. Mišinyje yra pačių maistingiausių ir
reikalingiausių mūsų organizmui vitaminų bei mineralų.“.
4.
skyrelyje „Pagrindinis“ naudojo teiginius:
- kuriais nurodoma ir užsimenama apie ligų ir jų simptomų gydomąsias savybes:
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„Šis unikalus žalumynų mišinys <...> naikina anaerobines bakterijas <...>“.
- 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:
„Ilgą ir sveikesnį gyvenimą užtikrinantys produktai- JAU PREKYBOJE!“, „Šis unikalus
žalumynų mišinys detoksikuoja, šarmina, jaunina organizmą, stiprina imuninę, širdies ir
kraujagyslių sistemas, gerina skrandžio, žarnyno veiklą, <...>, kartu ir blogą burnos kvapą, atkuria
skrandžio rūgštingumą, kai ėda rėmuo, reguliuoja kraujospūdį, šalina nuovargį, gerina miego
kokybę.“, „"LONGEVITY CHOROPHYLL" (Ilgo gyvenimo Chlorofilas) padeda geriau pašalinti
šlakus ir medžiagų apykaitos atliekas, organizmui apsivalyti nuo sunkiųjų metalų, vaistų likučių,
toksinių medžiagų, kurių gausu visur: tiek maiste, tiek ore, vandenyje. Mišinyje yra pačių
maistingiausių ir reikalingiausių mūsų organizmui vitaminų bei mineralų.“, „[baltymai] Taigi jie
gerina atmintį, nuotaiką, miegą, padeda susikaupti, skatina teigiamas emocijas, didina ištvermę,
skatina raumeninio audinio augimą. Gali padėti numesti svorio.“.
II.
http://grazinagum.com/2015/03/03/kokteilis-sluota/#comments daro nuorodą į
internetiniame tinklalapyje www.gyvasmaistelis.lt siūlomus įsigyti maisto produktus, kurių
aprašymai neatitinka teisės aktų reikalavimų, kadangi naudoja 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:
„Bei papildyti maistingais produktais, kurie stiprina imunitetą- išskirtinis produktas “Ilgo
gyvenimo Chlorofilas” čia: http://www.gyvasmaistelis.lt/lt/krautuve/produktai.html“.
III. www.facebook.com/zalireceptai/ daro nuorodas į internetiniame tinklalapyje
www.gyvasmaistelis.lt siūlomus įsigyti maisto produktus, kurių aprašymai neatitinka teisės aktų
reikalavimų, kadangi naudoja teiginius:
- kuriais nurodoma ir užsimenama apie ligų ir jų simptomų gydomąsias savybes:
„SOS vaistinėlė [wink emoticon] Nuo vaišių pertekliaus, peršalimo simptomų... Jei turit šį
Super vaistuką "antiparazitinį" mišinį, geriam vakare daugiau, po 1-2 a.š (iki 1v.š priklausomai nuo
savijautos, įprastai po 0,5 a.š 2 kart dienoj prieš valgį su vandeniu) sumaišyti su pusė stiklinės
vandens
su
citrinos
sultimis.
Jei
dar
neturite,
galite
rasti
cia:
http://www.gyvasmaistelis.lt/lt/krautuve/produktai.html“, „Taip. Mums nepatinka tai girdeti,
skaityti, bet turim žinoti. Vienas iš pagrindinių mūsų sveikatos alintojų! Dėl geresnių, švaresnių
gyvenimo sąlygų šiandien esame pamiršę daugybę mūsų prosenelius kamavusių ligų, susijusių su
higienos stoka. Kita vertus, pernelyg pasitikime aplinkos sterilumu ir pamirštame, kad aplink mus
knibždėte knibžda įvairiausių nematomų gyvių. Kad užsikrėtėte parazitais, galima suprasti pagal kai
kuriuos simptomus.
Kadangi parazitai išskiria toksinus, jie nuodija organizmą ir sukelia bendrus negalavimus.
Užsikrėtęs žmogus visą laiką jaučia nuovargį. Jam tai visiškai dingsta, tai smarkiai pakyla apetitas,
pabąla oda. Naktimis išsiskiria daug seilių. Sergantis žmogus paprastai jaučia nepatogumą
skrandyje, jį kankina dujų kaupimasis žarnyne (meteorizmas), dažnai užkietėja viduriai arba
sutrinka tuštinimasis. Užsikrėtus parazitais kamuoja raumenų ir sąnarių skausmai, alerginės
reakcijos, bronchinės astmos priepuoliai, ant odos atsiranda niežtinčių išbėrimų. Tokie žmonės
dažnai serga, nuolat būna suirzę, dažnai prabunda 2-3 val. ryto. Odos problemos: sausa oda,
egzema, bėrimas, papulės ir opos; Nuotaikos ir nerimo sutrikimai: nuotaikų svyravimai,
nervingumas, depresija, užmaršumas, nerimastingumas. Svorio ir apetito problemos: svorio
padidėjimas, ilgalaikis nutukimas, apetito netekimas arba nekontroliuojamas alkis, negalėjimas
priaugti ar numesti svorio; Raumenų ir sąnarių problemos: raumenų skausmas, sąnarių skausmas,
raumenų traukuliai, rankų ir/ar pėdų tirpimas, skausmas bamboje, širdies skausmas ir artritiniai
skausmai; Diagnozuota anemija dėl geležies trūkumo; Reprodukcinės problemos, PMS, šlapimo
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takų infekcijos, cistos ir fibromos, menstruacinės problemos, prostatos problemos, šlapimo
susilaikymas. Pernai Lietuvoje buvo registruota 2260 parazitinių susirgimų. Pasak specialistų,
dauguma parazitų mūsų organizme gali gyventi ir jį alinti metų metus, nes išskiria medžiagas, dėl
kurių imuninė sistema jų neatpažįsta. Viena kirmėlė padeda nuo 10 iki 250 tūkst. kiaušinėlių.
Suvalgėte ne iki galo iškeptą mėsą? Paragavote sušio, pagaminto iš nešviežios žuvies?
Paplaukiojote abejotinos švaros baseine? Vaikai išbučiavo sode sutiktus katinus ir pamylavo
kaimynystėje sutiktą šunį, o suaugusieji įsileido priklydusius gyvūnėlius į namus? Dėl viso to
galima užsikrėsti žarnyno kirmėlėmis. Parazitams patinka cukrus ir viskas, kas virsta cukrumi.
Taigi, jeigu norite jų atsikratyti – atsisakykite cukraus ir stipriai apdoroto maisto produktų. Be to,
siekiant iš organizmo juos pašalinti, vartokite maistą ir žoleles, kurios sukuria parazitams priešišką
aplinką. Parazitai nepakenčia pelyno, česnako, imbiero, gervuogių, žalio kopūsto, alijošiaus, kokoso
aliejaus, moliūgų sėklų, granatų sėklų ir papajų. Šių produktų valgykite kaip įmanoma daugiau, jei
norite sveiko žarnyno. Parazitų, ypač kirmėlių, taip pat padeda atsikratyti intensyvus ląstelienos
vartojimas. Taip pat gali padėti unikalios sudėties mišinys "ANTIPARAZITINIS". Vartoti
rekomenduojama bent 21d. Bei žarnyno švarai palaikyti, daug ląstelienos turintis mišinys
"ŠVARA". Įsigyti galite: http://www.gyvasmaistelis.lt/lt/krautuve/produktai.html <...> Taigi
pašnekovė primygtinai patarė laikytis higienos. O štai profilaktiškai, nežinant, ar jų reikia, gerti
vaistų nuo kirminų ji nerekomendavo. Pirmiausiai tai labai stiprūs vaistai, turintys mūsų organizmui
pašalinį poveikį. Be to, pastebėta, kad šiuos vaistus vartojant be reikalo vystosi atsparumas jiems,
kaip ir antibiotikų atveju. Jei vartosime juos nesaikingai, tiesiog nebeturėsime, kuo gydyti parazitus.
Jei kyla įtarimų, visada tikslingiau išsitirti. Juolab kad dauguma tyrimų nėra sudėtingi. <...> Taip
pat gali padėti unikalios sudėties mišinys "ANTIPARAZITINIS". Vartoti rekomenduojama bent
21d. Bei žarnyno švarai palaikyti, daug ląstelienos turintis mišinys "ŠVARA". Įsigyti galite:
http://www.gyvasmaistelis.lt/lt/krautuve/produktai.html, Dar labiau padėsite organizmui, kartu su
produktais taikydami "7dienų Detox mitybos programą": http://www.gyvasmaistelis.lt/…/7-dienųdetoxmitybos- planas…“.
- 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:
„Bei rekomenduoju kartu su programa ar be jos gerti organizmą šarminantį "Ilgo gyvenimo
Chlorofilą", Gali padėti geriau pašalinti šlakus ir medžiagų apykaitos atliekas, organizmui apsivalyti
nuo sunkiųjų metalų, vaistų likučių, toksinių medžiagų, kurių gausu visur: tiek maiste, tiek ore,
vandenyje. Mišinyje yra pačių maistingiausių ir reikalingiausių mūsų organizmui vitaminų bei
mineralų.“, http://www.gyvasmaistelis.lt/lt/krautuve/produktai.html 50% nuolaida iki 29d., „Žali
receptai su Gražina Europos komisijos patvirtinta. Sudėtinių dalių poveikiu, kuris rašomas.“, „Norit
šiandien Detox!? Siekiat sulieknėti ir gražiai atrodyti švenčių vakare !? Gal jau nusibodo spuogai
ant veido, raukšlės, sausa veido oda? Pradedam Detox savaitgalį !!! Rytas Su daržovių kokteiliu
[smile emoticon] Pradededam su: http://grazinagum.com/2015/07/09/darzoviu-kokteilis/ Ir tęsiam
kartu
su
"ilgo
gyvenimo
gyvenimo
Chlorofilu"!
Kuris
TURBO
DETOX!!!
http://www.gyvasmaistelis.lt/lt/krautuve/produktai.html“, „Kad organizmui nestigtų reikiamų
maistingų medžiagų. Dėl šios priežasties, rekomenduoju "ilgo gyvenimo Chlorofilą".“, „3 a.š "Ilgo
gyvenimo Chlorofilo", kuris yra ypatingai maistingas, šarmina, detoksikuoja ir atstato organizmą.
įsigyti čia: http://www.gyvasmaistelis.lt/lt/krautuve/produktai.html“, „Maistingumą padidinau su "
ilgo
gyvenimo
chlorofilu"1a.š.
Kurį
rasite
čia:
http://www.gyvasmaistelis.lt/lt/krautuve/produktai.html“.
IV. www.gglongevity.com reklamuodama maisto produktus „Ilgo gyvenimo Chlorofilas“
ir „ANTIPARAZITINIS mišinys“ naudojo analogiškus teiginius kaip aukščiau protokole
(internetinėje svetainėje www.gyvasmaistelis.lt) nurodyta, tačiau papildomai šioje svetainėje
reklamuojant maisto produktą „Švara“ naudojo teiginius:
- kuriais nurodoma į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą sveikatai ar su sveikata
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susijusiai gerai savijautai, nepateikiant konkretaus teiginio apie sveikatingumą, kuris yra įtrauktas į
Europos Komisijos rengiamą/ koordinuojamą Bendrijos registrą:
„Preparato pagrindą sudaro maistinės skaidulos (ląsteliena) - angliavandenių, kurių neskaido
virškinimo fermentai, bet skaido storosios žarnos mikro_ora, porūšis. Maistinės skaidulos
patekusios į mūsų organizmą išbrinksta. Tokiu būdu, padidėjęs jų tūris, gali padėti lengvai apvalyti
organizmą.“, „ILGO GYVENIMO „ŠVARA“ - virškinimo sistemai, lieknėjimui, žarnynui“.
Šalia aukščiau minimų maisto produktų aprašymų, naudojant sveikatingumo teiginius,
nepateikiamas privalomas pateikti teiginys apie įvairios ir subalansuotos mitybos ir sveiko
gyvenimo būdo svarbą.
Kaip minėta aukščiau, UAB „Super produktai“ reklama, kuri buvo skleidžiama interneto
tinklalapiuose www.gyvasmaistelis.lt, www.grazinagum.com, www.facebook.com/zalireceptai,
www.gglongevity.com nuo 2016-12-01 iki 2016-04-15 pateikiama informacija apie minėtus maisto
produktus galėjo nepagrįstai sudaryti įspūdį, kad jis padės nuo aukščiau minėtų sveikatos sutrikimų
ir turės profilaktinį poveikį organizmui. Atsižvelgiant į tai, teigtina, jog reklamose pateikta
informacija galėjo daryti poveikį vartotojų ekonominiam elgesiui, t.y. paskatinti vartotojus įsigyti
UAB „Super produktai“ reklamuojamus maisto produktus „Ilgo gyvenimo Chlorofilas 70 g.“, „Ilgo
gyvenimo Chlorofilas 140 g.“, „ANTIPARAZITINIS mišinys 120 g.“, „ANTIPARAZITINIS
mišinys 60 g.“ ir „Švara“.
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija pažymi, jog UAB „Super
produktai“ minėti maisto produktai nėra vaistiniai preparatai, todėl jie negali būti reklamuojami
nurodant vaistinio preparato savybes. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija
pažymi, kad vaistiniams preparatams taikomi reikalavimai yra nustatyti Lietuvos Respublikos
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 Lietuvos
Respublikos 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.
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija pažymi, jog UAB „Super
produktai“, reklamuodama minėtą maisto papildą, vartojo teiginius, kuriais nurodė ir užsiminė apie
tas produktų savybes, kurių jis neturi, taip pat apie žmogaus ligų gydymo ar profilaktines savybes ir
kitas savybes, o tai neatitiko aukščiau išdėstytų teisės aktų reikalavimų.
Tuo UAB „Super produktai“ pažeidė Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 14 straipsnio
1 dalies 1 punkto nuostatas.
3. Dėl UAB „Super produktai“ 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 „Super produktai“ teisės aktus pažeidžiančią reklamą skleidė apie 5
maisto produktus. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vertindama pažeidimo
pobūdį, atsižvelgė ir į tai, jog skleista minėtų maisto papildų reklama galėjo būti aktuali itin plačiam
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asmenų ratui: sergantiems kvėpavimo takų, infekcinėmis ligomis, depresija, diabetu, anemija
asmenims, taip pat turintiems nevaisingumo problemų bei onkologinėmis ligomis sergantiems
asmenims, kurie itin jautriai vertina su minėtų ligų gydymu/prevencija susijusią informaciją.
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vertindama pažeidimo mastą,
atsižvelgė į tai, kad UAB „Super produktai“ minėtų maisto produktų reklama buvo skleidžiama
keturiuose
interneto
tinklalapiuose:
www.gyvasmaistelis.lt,
www.grazinagum.com,
www.facebook.com/zalireceptai, www.gglongevity.com, taigi pasiekiama ne regioniniu, o
nacionaliniu mastu. Atsižvelgta į tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011-08-11
nutartimi Nr. A492-2642/2011 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, vertindama pažeidimo trukmę,
pažymi, kad UAB „Super produktai“ reklamos sklaidos laikotarpis interneto tinklalapiuose
www.gyvasmaistelis.lt,
www.grazinagum.com,
www.facebook.com/zalireceptai,
www.gglongevity.com buvo nuo 2015-12-01 iki 2016-04-15.
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija lengvinančių ar sunkinančių
aplinkybių nenustatė.
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos reklamos įstatymo 24 straipsnio 1 ir 5 dalimis, n u t a r i a
už Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimą skirti
UAB „Super produktai“ 1000 (vieno tūkstančio) 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.

Direktorius

Feliksas Petrauskas

