Nem gyógyszer a mikrorostos „biogél”
Gyógyhatást tulajdonított az általa forgalmazott „biogélnek” a Yess Europe Kft.,
amivel megtévesztette a fogyasztókat – döntött a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).
Emiatt a társaságnak 3 millió forintos bírságot kell fizetnie.
A Natura-Pro Kft. kizárólag a Dr. Hummel Mikrorostos Biogél termék gyártását irányítja,
amelynek kifejlesztıje e vállalkozás ügyvezetıje, Dr. Hummel Zoltán. A szóban forgó termék
a gyártó meghatározása szerint mikrobiológiai eredető, cellulóz étkezési rost tartalmú
élelmiszer készítmény. A Yess Europe Kft. fı tevékenysége csomagküldı, internetes
kereskedelem. A két vállalkozás 2006 elején megállapodást kötött a biogél forgalmazásáról.
Ekkortól kezdve a Yess Europe Kft. lett a termék kizárólagos forgalmazója, a termék csak az
általa mőködtetett törzsvásárlói rendszer keretein belül kapható, bolti forgalmazására nem
került sor.
A Yess Europe Kft. a termék mellé adott szórólapon, valamint a törzsvásárlóinak küldött
termékkatalógusban gyógyhatást tulajdonított a terméknek (bélflóra regeneráló,
méregtelenítı, antioxidáns stb.) A GVH megállapította, a Dr. Hummel Mikrorostos Biogél
fogyasztókra gyakorolt hatása vonatkozásában gyakorlatilag semmilyen bizonyíték sem áll
rendelkezésére. A vizsgálat során egyetlen egy kutatási anyag került benyújtásra, amely
kizárólag arra vonatkozott, hogy a vizsgált Kombucha gél mintában mennyi volt a mikroba, a
penészgomba, az élesztıgomba és az ecetsav baktérium száma. A GVH nem tartotta
elfogadhatónak a Natura-Pro Kft. azon elıadását sem, amely szerint az Állami Egészségügyi
Kutatóintézetben 2009 áprilisában vagy májusában klinikai vizsgálatok kezdıdnek meg a
termékkel kapcsolatban, mivel a termékrıl szóló információk valóságtartalmát igazoló
bizonyítékoknak már a közzétételkor rendelkezésre kellett volna állni.
Mivel a biogél tulajdonságai vonatkozásában lényegében semmilyen bizonyíték nem áll
rendelkezésre, a termék emberi egészségre gyakorolt állítólagosan kedvezı hatása,
gyógyhatása sem nyert bizonyítást. Amint azt a Natura-Pro Kft. is elıadta, a Dr. Hummel
Mikrorostos Biogél termék élelmiszer, amelyrıl nem állítható semmilyen gyógyhatás.
Mindazonáltal nyilvánvaló, hogy nem egyszerő élelmiszerként került forgalmazásra. A
tájékoztatások összhatásukban olyan benyomást keltették, hogy a termék alkalmas
betegség megelızésére, kezelésére, gyógyhatás kiváltására. A termék kizárólag
élelmiszerként hozható forgalomba. Semmilyen olyan hatósági eljárásra nem került sor,
amely lehetıvé tenné, hogy a termékkel kapcsolatban az élelmiszerek esetében irányadó
korlátokon túllépı, egészségre vonatkozó állítást tartalmazó tájékoztatást adjanak.
Kiemelendı, hogy a Yess Europe Kft. az emberi egészséggel kapcsolatos, s ezáltal az
azokat alkalmazó vállalkozással szemben az átlagosnál egyébként is magasabb szintő
elvárást megalapozó tájékoztatások ellenırzése kapcsán nem tanúsította az elvárható
szakmai gondosságot, amikor nem ellenırizte, hogy az általa közzétett tájékoztatások
tartalma megfelel-e a valóságnak, az állítások bizonyítottak-e. Mindezek miatt a GVH a
fogyasztók megtévesztése miatt a vállalkozást 3 millió forintra bírságolta. A bírság

összegének meghatározásakor súlyosbító körülménynek bizonyult, hogy a vállalkozás a
megtévesztı magatartást több éven át folytatta, e tevékenységével az átlagosnál
érzékenyebb fogyasztói kört tévesztett meg. A GVH enyhítı körülményként vette figyelembe,
hogy a Yess Europe Kft. az eljárás során részben módosított magatartásán.
A bírságon kívül a versenyhatóság elıírta a Yess Europe számára, hogy 30 napon belül az
általa üzemeltetett internetes honlapok nyitó oldalán jól láthatóan, észrevételek hozzáfőzése
nélkül három hónapon át teljes terjedelemben tegye közzé a GVH határozatát.
A GVH megállapította, olyan bizonyítékok nem állnak rendelkezésre, amelyek alapján a
Natura-Pro Kft. esetében jogsértés megállapítására kerülhetett volna sor. A különbözı
dokumentumok és az eljárás alá vont vállalkozások egymásnak részben ellentmondó
elıadásai alapján nem volt egyértelmően megállapítható, hogy a jogsértı tartalommal bíró
tájékoztatások megjelenésében a Natura-Pro Kft.-nek milyen szerepe volt.
A két vállalkozás az eljárás során vállalásokat is tett, amely szerint a termék elnevezésébıl
kiveszik a „dr” és a „bio” megjelöléseket, valamint a termék címkéjérıl leszedik a kúraszerő
és a nem kúraszerő alkalmazásokra történı utalásokat. A vállalásokat a GVH elfogadta és
azok kötelezıvé tétele mellett a termék elnevezése és a címkéje vonatkozásában indított
eljárást jogsértés megállapítása nélkül végzéssel megszüntette.
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