Dlaczego nie chcemy chudnąd 30 kg w miesiąc, czyli STOP KŁAMSTWOM

Do naszego stowarzyszenia przychodzą maile. Nazywamy się „Leki Tylko z Apteki”, dlatego
często są to maile informujące o „wyjątkowych” lekach, które warto nabyd.
Parę dni temu otrzymaliśmy mail, którego już nie sposób było zignorowad. Osoba
przedstawiająca się jako: Dietetyczka, gospodarz TV, autorka kilku książek, która pomogła
tysiącom osób twierdzi, że tylko jeden krok dzieli otyłośd od anoreksji.
Na dowód tego przywoływane są opinie licznych autorytetów - rzekomych profesorów,
dietetyków, specjalistów medycyny, czy nawet instytutów naukowych.
„Autorytety” te twierdzą, że przyczyną anoreksji są diety jakimi katują się dziewczęta. Przy
okazji wspominają o tym, że reklamowany preparat jest najsilniejszym naturalnym środkiem
spalającym tłuszcz i sugerują, że kobiety przyjmujące preparat stosowały także dietę, co
doprowadziło je do anoreksji. Skutecznośd preparatu ilustrowana jest drastycznymi zdjęciami
anorektyczek. „Eksperci” skupiają się jednak nie na zagrożeniu zdrowia i życia konsumentek,
a na niebywałej skuteczności preparatu. Przykładów jest mnóstwo – „Natalia nawet nie
zauważyła, jak schudła 20 kg w 17 dni!”
Anonimowy „Instytut naukowy” przytacza wyniki badao, dowodzące, że w miesiąc preparat
odchudza o 30 kg. Pojawiają się dziesiątki wyłącznie entuzjastycznych recenzji preparatu i
zdjęd pokazujących stan „przed” i efekt „po” zastosowaniu produktu.
Oczywiście, tu i teraz, na tej stronie można preparat kupid w rewelacyjnie niskiej cenie itd.
Nie możemy obok takich ofert i takich preparatów przechodzid obojętnie. Tak skutecznie
działający i w dodatku wywołujący zagrożenie dla zdrowia i życia preparat powinien byd
dostępny wyłącznie w leczeniu zamkniętym pod nadzorem lekarza.
Dlaczego nie jest zarejestrowany jako lek? Dlaczego mimo rzekomego negatywnego wpływu
na zdrowie jest szeroko reklamowany?
Nie będziemy dłużej tolerowad kłamstw w internetowym handlu „lekami”.
Nie pozwolimy by preparaty udawały leki przypisując sobie nieosiągalną dla nikogo
skutecznośd.
Naszym obowiązkiem jest dbanie o zdrowie i bezpieczeostwo konsumentów.
Będziemy publikowad i piętnowad przykłady kłamstw i manipulacji.
Zwrócimy się do instytucji, które powinny z opisanym procederem walczyd. Opublikujemy ich
odpowiedzi na nasze zapytania i mamy nadzieje przykłady skutecznych interwencji.
Dołączcie do akcji nadsyłając przykłady podobnych preparatów i swoich z nimi
doświadczeo.
Pomóżcie nam chronid zdrowie Polaków.

