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8 Podfuky s hubnutím 

8a Rychlost úbytku hmotnosti 

 

Citujme ustanovení platných předpisů:  

 

Není přípustné jakékoliv tvrzení, které  

                     odkazuje na míru nebo množství úbytku hmotnosti 

 

 

(V dalším: Červeně vyznačený text značí nelegální formu obchodní praktiky) 

Příklady porušení uvedeného ustanovení: 

 

Acai Berry Thin  (Reklama na internetu) 

 

Jak Acai Berry Thin pomohl mně ... 

Během prvních 2 týdnů užívání tohoto doplňku jsem 

zhubnula přes 6 kg! V užívání jsem pokračovala další dva 

týdny a dohromady jsem o 16 kg lehčí! (To je nejlepší 

výsledek, jakého se mi kdy podařilo dosáhnout!) Dosáhla 

jsem své ideální hmotnosti 51 kg, kterou jsem mívala dřív. 

 

Minci Max (Reklama na internetu) 

“O 51 kg lehčí - bez jediného gramu tuku!” 

  

“Ze 135 kilogramů jsem zhubl na 84 

kilogramů, zhubl jsem tedy 51 kilo za 

3 měsíce. Očividný úspěch! MINCI-

MAX ze mně udělal jiného člověka!" 

 

100% záruka SPOKOJENOSTI 

Podepsaný dr. James Askine, fyzioterapeut potvrzuji, že garantuji vlastnosti tohoto PROSTŘEDKU 
NA HUBNUTÍ Minci-Max, světového unikátu, vyrobeného ze 100% čisté peruánské rostliny. Proto, 
abych Vám dokázal jedinečnou účinnost Minci-Max, nabízím Vám garanci "úplné spokojenosti". 
JENOM za 15 dní musí VŠECHNY Vaše přebytečná kila zmizet, a musíte získat zpět svou 
harmonickou postavu: denně po 1 kg za 10 dní musí váha ukazovat o 10 kilo MÉNĚ (viz moji 
garanci vrácení peněz). Nepřinese-li Minci-Max Vámi právem očekávané výsledky - tedy že zhubnete 
10 kg za 10 dní - postačí, když mi zašlete (třeba i prázdný) Minci-Max, do 15 dní po převzetí Vašeho 
balíku, abychom Vám v plné míře uhradili Váš prostředek na hubnutí (kromě poštovného a balného). 
My Natural Village (který vlastní výhradní práva na Minci-Max pro Evropu) i já sám, přijímáme tuto 
výslovnou povinnost poskytnutí úplné garance pro Vás, abychom zajistili Vaši úplnou spokojenost.  
dr. James Askine. 

http://www.emablogdiet.com/acai.php
http://www.emablogdiet.com/acai.php
http://www.emablogdiet.com/acai.php
http://www.emablogdiet.com/acai.php
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Zdraví: NOVINKA! Vědecká inovace, která ZMĚNÍ 

Váš život… 

Prostředek na hubnutí, který vynalezl dr. Askine, 

koncentrát na hubnutí z pravěké peruánské rostliny 

(MACA) OKAMŽITĚ zlikviduje chuť k jídlu, okamžitě 

SPÁLÍ tuky, zlikviduje celulitidu a NADBYTEČNÉ 

kilogramy! 

MACA, kterou Inkové žijící v peruánské vysočině Junin 

pojmenovali Minci-Max, stimuluje endokrinní žlázy 

(šišinka) - podvěsek mozkový (hypotalamus) - aby 

dosáhla okamžité likvidace pocitu hladu, provázeného 

očividným a rychlým spalováním tuků. Proto Vám dr. 

Askine černé na bílém zaručuje, že 1 kilogram zlého 

tuku za 24 hodin - tedy za 10 dní 10 kilogramů - 

shodíte. Pokud se to přece jenom nepovede, celý pokus 

pro Vás  bude zdarma! 

 

V předcházejí reklamě se zaručuje nejen zhubnutí, ale i rychlost hmotnostního úbytku (tedy 

tvrzení, které je zakázáno a zakázáno proto, že nic takového nelze zaručit). Na závěr reklamy je 

celé užívání označeno za pokus, který se také nemusí povést. 

                                  JEŠTÉ VĚŘÍTE?                 VYDÁTE SVÉ PENÍZE? 

 

WAKAME (Reklama na internetu) 

NEUVĚŘITELNÉ: WAKAME je bleskurychlý přípravek na hubnutí, který pochází z moře. Obsahuje 

mořské řasy s ultra rychlým zeštíhlujícím účinkem, který za okamžik: 

• Zlikviduje paličaté kilogramy • Nežádoucí centimetry • Tukové zásoby • Nehezké zaoblení • Tukové 

polštářky (baculaté bříško)  

• "Pasti lásky" (na bocích a pasu) • odbourá celulitidu (na zadku, na stehnech, na pažích) 

OČIVIDNÉ a definitivní výsledky jsou 100% ZARUČENÉ. 

1 Okamžitě vás zbaví pocitu 

hladu 

2 Spálí kalorie 

3 Zastaví cukry 

4 Zlehčí stravu 

5 Zlikviduje tuky 

6 Odbourá celulitidu 

7 Čistí krev 

8 Odstraní přebytečnou vodu 

9 Vyčistí tukové tkáně  

10 Zpevní zvadlou pokožku  

 

Každé z předcházejících tvrzení musí být vyznačeno červeně, tedy jako nelegální, a to 

v návaznosti na další ustanovení platných předpisů  

KAŽDÉ ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ MUSÍ BÝT   

VĚDECKY PROKÁZANÉ,  DOLOŽENÉ A  NESMÍ  KLAMAT  SPOTŘEBITELE  
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OBJEVTE "EXPRES" ZEŠTÍHLUJÍCÍ TAJEMSTVÍ GEJŠÍ Z KIOTO! 

Dotaz: Pro koho je WAKAME určen? 

Odpověď: Pro každého, kdo má opravdovou nadváhu a potřebuje zhubnout alespoň 5 nebo více kilogramů. 

Hubnutí je rychlé a definitivní. A to všechno bez odříkání, bez hladu a bez nejmenšího namáhavého cvičení 

s tím, že i nadále budete jíst svá oblíbená jídla. Mimořádně silné účinky WAKAME "odstraňující hlad" - a 

spalující tuk, jsou dokázány a zaručeny. Vysvětlení poskytuje molekule spalující tuk, fukoxantin, která 

způsobí přirozené odsávání vnitřního tuku a 100% odbourá cholesterol a celulitidu. WAKAME velmi 

rychle spálí a zlikviduje Vaše přebytečné kilogramy přímým útokem proti 3 různým typům tuků: hnědé tekuté 

tuky v krvi, tlusté žluté tuky orgánů a staré vločkovité bílé tuky, kterými je vypolštářované tělo. Už po prvním 

týdnu bezpečně zhubnete 8 kilogramů. (Někdo zhubne i 12 kilogramů). 

Dotaz: Jak si můžu být jistá tím, že pak už nikdy neztloustnu? 

Odpověď: S WAKAME nikdy více nepřiberete ani 1 gram!  Jako všichni, kteří zhubli s WAKAME, i Vy 

můžete jíst vše, co budete chtít jíst, aniž byste znovu přibrala. 

Dotaz: WAKAME léčí obezitu? 

Odpověď: Ano, a to i případy, považované za nevyléčitelné. V USA se vyléčili lidé, kteří měli bezmála 250 

kilogramů a v Orientu kupříkladu zápasníci sumo, kteří mají ke konci své kariéry skoro 300 kilogramů. 

Všichni získali s WAKAME zpět svou původní váhu, zatímco i nadále mnoho jedli. Je to jednoduché, protože 

každá kapka zvětší svůj objem asi o 50 %, vypijeme-li ji s velkou sklenkou vody. WAKAME účinkuje i na Vaši 

látkovou výměnu, což zaručuje ÚPLNOU a DEFINITIVNÍ účinnost tohoto přípravku. 

VÁŽENÍ SPOTŘEBITELÉ  - JSTE  KLAMÁNI 

Nejen že je uváděna rychlost hmotnostního úbytku, ale odkazuje se i na léčivé účinky přípravku 

a jak známo léčivými  přípravky mohou být označeny pouze léky a léčivé přípravky, nikoliv 

potraviny. To je jeden ze základních rozdílů mezi potravinami a léky.  Léky podléhají režimu 

léčiv.  Nic takového na potravinách, tedy ani doplňcích stravy, nesmí být uvedeno.  

NEVĚŘE TVRZENÍ:  „i Vy můžete jíst vše, co budete chtít jíst, aniž byste znovu přibrala.“  Nic 

takého není možné.  

 

SLIMACTIV (Reklama z tisku) 

 

NEVĚŘE TVRZENÍ:   

„zaručuje snížení váhy bez 

omezování a cvičení“ , … 

„nemusíte se omezovat.“   

Nic takého není možné.  

 

 

 


