0 Realita kampaní na hubnutí
Věříte takovýmto tvrzením v reklamách na přípravky na hubnutí?
☻ Obsahuje zvláštní molekulu, která požírá tuk
☻ Organismus dostane „očkování“ proti tloustnutí
☻ Tuk se znovu nikde neobjeví i když budete jíst uzeniny, zákusky atd.
☻ Bez vysilujícího cvičení
Pokud ano, a třeba i ochotně, nebude jednoduché vás před nekalými praktikami používanými v businessu
"hubnutí" varovat. Přesto zkusíme podat takové argumenty, abyste se vyhnuli výrobkům, které jsou svými
výrobci, distributory či prodejci takovými a dalšími tvrzeními v označení či reklamě zaštítěny.
V současné době na nás ze všech útočí nejrůznější reklamy, kampaně a zaručené prostředky, které nás zbaví
nadbytečných kilogramů. Jak se v těchto nabídkách orientovat, čemu věřit a co zavrhnout? Vždyť za většinu
doplňků stravy platíme v lékárně stokoruny, i více. Bohužel, zdaleka ne vše se daří státním dozorovým orgánům
(viz kontakty) odhalit a postihnout.
Na co chceme apelovat? Mnohdy stačí selský rozum. Ale, některé nabídky na snadné a rychlé hubnutí však
působí natolik věrohodně, či alespoň lákavě, že jim spotřebitel může snadno podlehnout. Rafinovanost a drzost
některých obchodníků k získání klientů – spotřebitelů - nás, kteří bychom rádi nějaké to kilo shodili, nezná mezí.
Využívají navíc, že trend ideálu štíhlosti působí na stále mladší děti.
Souvisejícím problémem totiž není jen případná a zpochybnitelná neúčinnost nabízených prostředků, ale
skutečnost, že namísto rizikové nadváhy vzniká nebezpečí ještě větší: bezdůvodné, nekontrolované rizikové
hubnutí. Osvětové akce lékařů a zejména úředníky koordinované nákladné kampaně nacházejí sluchu zejména
u osob, kterým ani tyto kampaně (na redukci hmotnosti) určeny nejsou. A s tím souvisí i zaměření nabídky
prostředků na hubnutí, provázené často klamavými obchodními praktikami.
Naše stránky vám chtějí napomoci se v této "džungli" zorientovat, dát určité informace a návody na oddělení
zrna od plev. Poukážeme na konkrétní příklady a případy značení či reklam, které jsou nelegální a které mají za
cíl z nás pouze tahat peníze. Děkujeme za vaši pozornost a reakce a podněty...
KAŽDÉ VÝŽIVOVÉ ČI ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ MUSÍ BÝT SCHVÁLENÉ NA ZÁKLADĚ PROKÁZANÝCH VĚDECKÝCH
STUDIÍ.
TAKOVÁ STUDIE BYLA U PROSTŘEDKŮ NA SNÍŽENÍ TĚLESNÉ HMOTNOSTI DOLOŽENA A DANÉ TVRZENÍ VÁŽÍCÍ SE
BEZPROSTŘEDNĚ K HUBNUTÍ SCHVÁLENO EVROPSKÝM ÚŘADEM PRO BEZPEČNOST POTRAVIN (EFSA)
DOPOSUD JEN PRO (DO SLOVA A DO PÍSMENE) KAPKU V MOŘI OBDOBNÝCH TVRZENÍ. A JAK UKAZUJE I PŘÍSTUP
A KONTROLY STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ INSPEKCE (SZPI) ZAMĚŘENÉ ZEJMÉNA NA NABÍDKU A
PRODEJ TĚCHTO PROSTŘEDKŮ PO INTERNETU, KAŽDÉ NEPRAVDIVÉ TRVZENÍ JE KLAMAVOU OBCHODNÍ
PRAKTIKOU A MY SPOTŘEBITELÉ JSME V ROZPORU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY BEZOSTYŠNĚ PODVÁDĚNI !!!
NEJRŮZNĚJŠÍ ODKAZY NA LÉKAŘE A UNIVERZITY, AŤ JIŽ SKUTEČNÉ ČI FIKTIVNÍ, NENAHRAZUJÍ ZMÍŇĚNÉ
SCHVÁLENÍ EVROPSKÝM ORGÁNEM. A I ODKAZY NA SCHVÁLENÍ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ BÝVAJÍ
FALEŠNÉ, NEBOŤ TOTO MINISTERSTVO TAKOVOU KOMPETENCI SCHVALOVAT TATO TVRZENÍ NEMÁ!!!

