KAMUOYUNUN DİKKATİNE
TV ve radyo kanallarında, yazılı ve görsel medyada, internet sitelerinde ve diğer
birçok mecrada özellikle gıda takviyeleri ve bitkisel ürünler başta olmak üzere pek çok ürün
grubunun hastalıkların tedavisinde etkili olduğu iddia edilerek tanıtım ve satışının yapıldığı
görülmektedir.
İlaç ve tıbbi cihaz dışındaki tüm ürün gruplarının sağlık beyanıyla yapılan tanıtım
ve/veya satışlarına yönelik düzenlemeler, Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık
Beyanları Hakkındaki Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılmaktadır.
Yönetmeliğe göre Sağlık Beyanı; İnsan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı
olduğunu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi
ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden tüm ifadeler olarak tanımlanmış olup belirtilen
şekilde ürün tanıtım ve satışı yapılması mevzuata aykırıdır.
Kurumumuz tarafından yapılan incelemeler neticesinde tespit edilen mevzuata aykırı
sağlık beyanları aşağıda yer almaktadır:
Hastalıkları tedavi ettiği iddia edilen ürünler:
-Hipertansiyonda ve kolesterolde etkilidir.
-Kansere karşı koruyucu, kanseri baskılayıcı ve tedavi edici özellikleri olduğu
görülmüştür.
-Bağışıklık, sinir, dolaşım, solunum, boşaltım, kas ve kemik sistemlerini güçlendirir.
-Beyinsel faaliyetleri arttırır.
-Antidepresan, Hafıza, Adaptasyon, Kalp Kasları ve ATP yapımına yardımcıdır.
-Strese bağlı kalp rahatsızlıklarını azaltır.
-Karaciğerin çalışmasını hızlandırır, kanı temizler, beyin hücrelerini ve hafızayı
kuvvetlendirir.
-Kabızlığı önler. Hemoroid problemlerinde yara, çatlak ve kanama etkilerini
iyileştirici potansiyele sahiptir. Yara iyileşmesini hızlandırıcı özelliği var.
-Damar sertliği, eklem ve sırt ağrıları, ayak mantarı, rinit, bronşit, soğuk algınlığı, baş
ağrısı, depresyon, gut, yağlı karaciğer, kabızlık, prostat, böbrek gibi daha pek çok
sorunlarınıza çözüm.
-Mide bağırsak yolu hastalıklarında kullanılır.
-Siğillerinize son veren kesin çözüm.
-Yaraların iyileşmesini 4 kata kadar hızlandırır ve tüm epitel doku hastalıklarında,
sedef, egzama, mantar, akne, sivilce gibi rahatsızlıklarda tedavi edici özelliği vardır.
-Meme, rahim, mide, prostat kanserlerinde, karaciğer tümörlerinde, kolon
kanserlerinde etkilidir.
-Solunum enfeksiyonlarında, kronik bronşit, faranjit, alerji, nezle ve burun iltihabı
hastalıklarında etkilidir. Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlarda etkilidir.
-Diyabet (şeker) kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Günlük şeker ihtiyacını
dengeler.
-Osteoporoz (menopoz sonrası döneminde dâhil).
-Antienflamatuvar etki,
-Antiromatizmal etki,
-Diz ağrılarına, Sıvı eksikliğine, Kireçlenmeye, Menisküse hızlı ve kalıcı sonuç.
-Polinevrit, yüz nevraljisi, radikulit, sinir kökü iltihabı, migren, diabetik nevrit.
-Çocuk felci, Down sendromu.

Zayıflama Ürünleri:
-Metabolizmayı hızlandırır.
-Güçlü ve hızlı yağ yakar.
-Hızlı ve güvenli zayıflama sağlar.
-Yağları önce tutmaya sonra yakmaya, vücuttaki ödemi ve şişkinliği atmaya, tok
tutmaya yardımcıdır.
-Besinler ile alınan yağların emilmesini azaltarak kilolu veya obez kişilerin kilo
vermesinde yardımcı olarak kullanılmalıdır.
-Müshil etkisi vardır. Şişkinliği alır iştahı kapatır. Kabızlığı giderir.
-Vücudun alkali seviyesini yükseltir ve bu doğrultuda yağ yakımını hızlandırmaya
yardımcı olur.
-Detox çayı vücudu temizlerken içindekilerin metabolizma hızlandırıcı ve yağ yakıcı
özellikleri nedeniyle zayıflamaya da yardımcıdır.
-Bağışıklık sistemini güçlendirir.
-1 ay içerisinde 12 kiloya yakın zayıflamanızı sağlar.
Sigara bıraktırma ürünleri:
-Nefes darlığını önler.
-%85 oranında akciğerlerinizi sigaradan temizler.
-Kansere karşı korur.
-Akciğerlerinizi temizleyerek yeniler.
-Öksürük, hırıltı, kronik astımı engeller.
-Solunum yolu ve akciğerdeki toksin ve ağır metalleri atmaya yardımcı olur.
Cinsel içerikli ürünler:
-Erken boşalmayı engeller.
-Sperm sayısını ve kalitesini arttırarak üreme yeteneğini geliştirir.
-İktidarsızlığa karşı destekleyici, seksüel performansı arttırıcı ve cinsel performansı
güçlendirici etkileri ortaya konulmuştur.
-Erkeklerde cinsel gücü arttırır.
-Kısırlık tedavisine yardımcı olur.
-Erkeklerde testosteron seviyesi arttırır.
-Erkeklere özel performans arttırıcıdır.
-Sertleşme problemi ortadan kalkar.
-Cinsel isteksizlik ve iktidarsızlık problemlerine yardımcı olur.
Bu kapsamda Kurumumuzca ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü platformda yoğun
gayret sarf edilmekte, bu ve benzeri şekilde ürün tanıtımı/satışı yapanlara yönelik gerekli
yaptırımlar uygulanmaktadır.
Vatandaşlarımızın tedavide etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmamış olan, doğal ve
zararsız olduğu iddia edilerek reklamları yapılan bitkisel ürünleri tedavi amacıyla
kullanmamaları, sanki bir ilaçmış gibi tanıtılan ürünlere itibar etmemeleri ve bu konuda
sadece hekim önerisi doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir.
Bu konulara dikkat edilmesi hususu kamuoyuna duyurulur.

