
1 

 

8 Podfuky s hubnutím 

8c Upozornili jste nás 
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Nekalé praktiky a nepovolená zdravotní tvrzení na doplňcích stravy fy WALMARK  

Právní základy k nekalým praktikám a ke zdravotním tvrzením naleznete na adresách 

http://www.nekorektni-hubnuti.cz/pravni-ramec/nekale-obchodni-praktiky.php, resp. 

http://www.nekorektni-hubnuti.cz/pravni-ramec/tvrzeni-vyzivova-a-zdravotni.php. 

Zdravotní tvrzení, která jsou v současné době považována nejen za neschválená, ale i zakázaná, 

jsou bohužel na trhu velmi rozšířená a používána mnohými výrobci, distributory i dovozci.  

V této informaci poukazujeme na porušení práva ve vztahu k používání zdravotních 

tvrzení fy WALMARK.  

Úvodní webová stránka firmy viz  

http://www.walmark.eu/cz/Stranky/produkty.aspx 

má spotřebiteli poskytnout přehled produktů, které lze prostřednictvím fy WALMARK zakoupit. 

Spotřebiteli jsou nabízeny pohromadě a nepřehledně léky i doplňky stravy a i ty k léčení různých 

onemocnění: 

Bolesti hlavy    

Cukrovka    

Deprese    

Hemeroidy 

Cholesterol    

Chřipka 

Imunita    

Játra  

Klouby - artritida    

Krevní tlak vysoký    

Poruchy erekce    

Trávení    

Únava   

Léčivé účinky jsou vyhrazeny lékům, protože v hodnocení a povolování léků je zahrnuto i 

prokazování jejich účinnosti a léčivé funkce, což pro doplňky stravy není.  

Doplňkem stravy je potravina, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravu a která je koncentrovaným 

zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, 

obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených 

množstvích (definice ze zákona o potravinách).  

 

Příklady zakázaných tvrzení k doplňkům stravy, které uvádí firma Walmark zejména ve vztahu 

k hubnutí, ale i k dalším účinkům  

Zdroj:  

http://www.walmark.eu/cz/Stranky/aktualni_nabidka_produktu.aspx?nl_product_id=951&name=Bella

sin-40 

Aktuální nabídka výrobků - Diety, hubnutí 

Potřebujete účinně odbourat tělesný tuk? Trápí Vás nadváha, či nějaké to kilo navíc? Máte často chuť 

na sladké? Vyzkoušejte některý z níže uvedených účinných přípravků. 

Chróm 200 µg  
Zvýšený obsah chrómu v každé tabletě 

Zvýšený obsah chrómu v každé tabletě 

 napomáhá redukci tělesné hmotnosti - NESCHVÁLENÉ TVRZENÍ  

 tlumí chuť na sladké – nepodloženo  

 reguluje a stabilizuje hladinu krevního cukru - SCHVÁLENÉ TVRZENÍ 

http://www.nekorektni-hubnuti.cz/pravni-ramec/nekale-obchodni-praktiky.php
http://www.nekorektni-hubnuti.cz/pravni-ramec/tvrzeni-vyzivova-a-zdravotni.php
http://www.walmark.eu/cz/Stranky/produkty.aspx
http://www.prozdravi.cz/bolesti-hlavy/
http://www.prozdravi.cz/cukrovka/
http://www.prozdravi.cz/deprese/
http://www.prozdravi.cz/hemeroidy/
http://www.prozdravi.cz/cholesterol/
http://www.prozdravi.cz/chripka/
http://www.prozdravi.cz/imunita/
http://www.prozdravi.cz/jatra/
http://www.prozdravi.cz/klouby-artritida/
http://www.prozdravi.cz/krevni-tlak-vysoky/
http://www.prozdravi.cz/poruchy-erekce/
http://www.prozdravi.cz/traveni/
http://www.prozdravi.cz/unava/
http://www.walmark.eu/cz/Stranky/aktualni_nabidka_produktu.aspx?nl_product_id=951&name=Bellasin-40
http://www.walmark.eu/cz/Stranky/aktualni_nabidka_produktu.aspx?nl_product_id=951&name=Bellasin-40
http://www.walmark.eu/cz/Stranky/?nl_product_id=356&name=Chrom-200-g
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Chrom přispívá k zachování normálního metabolismu makronutrientů  

přispívá k  zachování normální hladiny glukózy v krvi za podmínky nejméně 15% DDD 

přispívá k udržení a dosažení  normální tělesné hmotnosti   -NESCHVÁLENÉ TVRZENÍ  

přispívá k snížení únavy a vyčerpání - NESCHVÁLENÉ TVRZENÍ 

 

Lipoxal Xtreme II  
Pro extrémní a rychlé odbourávání podkožního tuku.  

Inovované složení! 

Lipoxal Xtreme II ( Lipoxal extreme ) je přípravek s mimořádným účinkem na spalování podkožního 

tuku. Obsahuje vysoce účinné extrakty ze zeleného čaje, divokého pomeranče a guarany. 

 pro extrémně silné spalování tuků - NESCHVÁLENÉ TVRZENÍ 

 intenzivně odbourává podkožní tuk - NESCHVÁLENÉ TVRZENÍ 

 působí zejména v rizikových partiích - NESCHVÁLENÉ TVRZENÍ 

 blokuje vznik nových tukových buněk - NESCHVÁLENÉ TVRZENÍ 

 urychluje metabolismus - NESCHVÁLENÉ TVRZENÍ 

 výjimečná inovace v odbourávání podkožního tuku - NESCHVÁLENÉ TVRZENÍ 

 

L-Carnitin kapsle  

Podpora přeměny tuků na energii, podpora srdeční činnosti a zlepšení fyzické a psychické 

výkonnosti. 

L-Carnitin napomáhá:  

o dokonalému využití přeměny tuků na energii  - NESCHVÁLENÉ TVRZENÍ  

o snižování hladiny cholesterolu v krvi - NESCHVÁLENÉ TVRZENÍ 

o podpoře redukčního programu při řešení nadváhy - NESCHVÁLENÉ TVRZENÍ 

o podpoře srdeční činnosti - NESCHVÁLENÉ TVRZENÍ 

o zlepšení fyzické i psychické výkonnosti - NESCHVÁLENÉ TVRZENÍ 

o urychluje regeneraci po výkonu .- NESCHVÁLENÉ TVRZENÍ 

o stimuluje mozkovou činnost - NESCHVÁLENÉ TVRZENÍ 

 

L-carnitin 

rychlejší zotavení ze svalové únavy po cvičení 

obnova kosterní svalové tkáně 

zvýšení kapacity vytrvalosti 

udržení normální hladiny LDL- cholesterolu v krvi 

přispívá k normální spermatogenesi 

energetický metabolismus 

zvýšení koncentrace L-carnitinu a nebo snižování volných mastných 

kyselin v krvi během těhotenství 

Vesměs neschválená tvrzení 

http://www.walmark.eu/cz/Stranky/?nl_product_id=950&name=Lipoxal-Xtreme-II
http://www.walmark.eu/cz/Stranky/?nl_product_id=669&name=LCarnitin-kapsle
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Bellasin 40+  

Podporuje metabolismus. Pomáhá udržovat hormonální rovnováhu. 

 Jsou vaše pokusy zhubnout stále marnější? 

 Přibíráte i v partiích, které bývaly bezproblémové? 

 Není vaší vinou, že jdou kila nahoru! 

JEDINÝ PROSTŘEDEK NA HUBNUTÍ PRO ŽENY PO ČTYŘICÍTCE!   

 spaluje tuky v rizikových partiích - NESCHVÁLENÉ TVRZENÍ 

 urychluje metabolismus - NESCHVÁLENÉ TVRZENÍ 

 navrací hormonální rovnováhu - NESCHVÁLENÉ TVRZENÍ 

 

Vitalita 

Menopausa je příčinou zvýšeného rizika obezity. Zároveň dochází k významné redistribuci tukových 

zásob a jejich uložení ve spodních rizikových partiích jako jsou boky, hýždě a stehna. Termogenní 

látky ze zeleného čaje doplněné o guaranu a kakao stimulují tukový metabolismus a odbourávají 

nežádoucí tuky právě v těchto rizikových partiích. Maximální dávka extraktu zeleného čaje 

zajišťuje vysokou účinnost! – NESCHVÁLENÁ ZDRAVOTNÍ  TVRZENÍ 

 

 

http://www.walmark.eu/cz/Stranky/?nl_product_id=951&name=Bellasin-40

