GIDA PRODUKTU - MIRARIAK

SARRERA
Produktu mirariak, ere "botika mirariak" izena emanda, dira botikako agentziak merkatuan bere jartzerako ezartzen dituzten produktuak,
jarduerak edo itxurako osasun-helburuarekiko zerbitzuak, efektu terapeutikoak eransten duen, baina inongo osasunaren autoritatek
bermatuta bere emaitzak eta eraginkortasuna ez dauden, ez kontrolak pasatu dituztenak.
Oro har kontuan hartzen dira bezala iruzurrezko produktuak, saltzen direnez gero eta botika bezala jakitera ematen dute, legalki
aipaturiko onarpena ez dutenean.Estatu Espainiarreko lege-hutsune existenteaz aprobetxatzen dira, nutrizioaren produktuak direla
saiatzeko ezaugarri osasungarriekin haiek "elikagaiak" edo "osagarri dietetikoak" bezala, eta produktu kosmetiko bezala beste kasu
batzuetan saltzea, baina bere etiketatzea engainagarri edo gutxi ulergarria gertatu ohi da kontsumitzailearentzat argudiatuz..
Pertsona kontsumitzaileen aldetik aipaturiko produktuen erabilera, batez ere oinarritzen da, nahi izandako osasun-helburua, edo
prebentziorako bere erabilgarritasun edo gaixotasunen tratamendu, aurkeztuz, iragartzen diren publizitate oldarkorrean.
Aipaturiko publizitatea pertsona kontsumitzaileentzako irrika sakonenetarantz doa, alde batetik azpimarratzen dute osasuneko eta
gaixotasunen aurkako prebentzioko mantenuan, (osteoarticularak eta degeneratiboak ahal dela) eta bestalde apeu bezala irudiaren
erabilera eta arrakastara heltzeko elementu gakoak eta onarpen soziala.
Azken garaian, agertu da batez ere pertsona zaharreko taldera zuzendutako indarrarekin, salmenta-modalitate berriarekin. Salmentamodalitatea da sendagaiarekin lotutako merkataritza-izendapenarekiko enpresa bat ( mediteka adibidez), bidaia turistikoak antolatzen
ditu haietan une batean berra, produktu bateko aurkezpena egiten da, gehienetan nahi iza osasuna aparatua ( lastaira “magnetikoa”,
besaulki terapeutikoa, etab..) talde-dinamikaren ondoren salgai produktutik pasatzea.
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Produktu hauen publizitateak hizkuntza anbiguoa darabil eta datu nahasiak ematen ditu bere ustezko ezaugarri terapeutikoak mantenduz,
estetikoak oro har, “unibertsitate urrunetan egindako ikerketa zientifikoetan, ( ekialdekoak gehienez), zein, ustezko medikuek edo
zientzialari ospetsuek bermatuta daudela esanez, gure inguruneko ezezagunak, eta kasu batzuetan, ikerketetara arituz
zeinen erakusgarria eta adierazgarritasun estatistikoa dira erabat ezezagunak, baina nolanahi ere zorroztasun zientifiko guztia gabekoak.
Legezko hutsa, alde batetik elikadura-produktu berezi edo dietetikoko sasoia ondo baxu merkatura dezaketenez gero zein produktu
kosmetiko bezala, bere publizitateak kargatutako mezu terapeutikoa beti darama, produktu hauen merkaturatzea baimentzen duen
anbiguotasunean mugituz dago egiten du bere publizitatea debekatzea ia ezinezkoa izan dadila.
Horregatik eta informazioa pertsona kontsumitzaileei zuzendutako iruzurreko edozein motaren aurkako prebentziorako duen garrantziko
eta ondare-lesioaz ez soilik hitz egiten dugun kasu honetako gehiagotako kontzienteak, baizik osasunerako eskubidearen alorrean eta
segurtasunean sartzen gara, funtsezko bi alderdi abordatu nahi ditugun gidaliburua landu dugu:

• Ezagutzera ematea eta ezaugarriak eta zeinen publizitatea arazo estetiko edo osasunekoetarako konponbide erraz eta azkarrak
eskaintzen dituen eta emaitza positibo eta iraunkorrak lortu ordez, arriskua osasunerako izan daitezkeen produktu haien osagaiak
estudiatzea batzuetan ordezteagatik botika batera, eta batera galera ekonomikoa.
• Iristea egitea osasuneko eta ongizateko egoera perfektua lortzeko, zeinen ahalmena egindako ikerketek eta bere konpetentzia
profesionalak akreditatuta dagoen osasun-profesionalekin fidatu behar den pertsona kontsumitzaileei. Emaitza ikusgarriak denbora
gutxitan emango dizkiguten formula magikorik ez dagoela.
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LEGEDI APLIKAGARRIA
1907/1996 Errege-Dekretu 2 abuztua, publizitatearen eta sustapenaren gainean komertziala produktuetako, jardueretako
edo zerbitzuetako nahi izandako osasun-helburuarekin, aitortzen du faseko produktuak alde batera utzita ikerkuntza klinikoa, drogak eta
produktu estupefaziente edo psikotropikoak, botikak, espezialitate farmazeutikoak, formula magistralak, prestakin ofizinalak,
diagnostikorako produktuak, kosmetikoak, osasun-produktuak eta higienea pertsonala eta produktuak erregimen dietetikoetarako edo
bereziak [...], [...] daude produktu, materialetako, substantzietako, energietako edo iragartzen diren edo erabilgarriak bezala
diagnostikorako, prebentziorako edo gaixotasunen tratamendurako aurkezten duten metodoetako saila edo garapen fisiologikoak, egoera
fisiko eta psikologikoaren aldaketa, zaharberritzearen, zuzenketa edo aldaketa funtziona dezan organikoak, etab., aukeretan, egiatasuneskaeretan, argitasunean eta bere edukiaren, konposizioaren gaineko informazioan estutu gabe, natura edo efektuak.
Termino orokorretan esan daiteke produktu mirari bat dela zeinen gainean, zientifikoki baliozko baliabideek produzitzen ditzakeenik
frogatu ez duten ezaugarrietako saila eransten duen zeinen publizitatea hura eta beraz botika bezala baimeneko legezko sistema,
kosmetikorik edo osasun-produkturik ez duela jasan.
.
Produktu hauek, batez ere kapsula itxuran, pilulak, saltzen diren haiek tabletak, pilulak, anpulu edangarriak, etab., merkaturatzen dira
gehienetan osagarri elikagarriko izendapenaren azpian, zeinen baimena da azkarra behin bere osagaien toxikotasunik eza froga dadin eta
bere eraginkortasuna frogatzen duten saiakuntza klinikoak aurkezteko beharrik gabe. Behin baimenduta publizitate oldarkorreko
zeinetan ezaugarriak eransten diren kanpaina abiarazten da ezer dute aurkeztu dutenarekin en edo osasun-autoritateei komunikatuta.
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1487/2009 Errege-Dekretua, irailaren 26ko, osagarri elikagarrietara erlatiboak gaur egun indarreko erkidego-legeria tokiz aldatzen du
ordenamendu juridiko espainiarrera osagarri elikagarrien gainean. Hartan osagarri elikagarri bezala definitzen ditu “dieta arrunta osatzea
izan dadin n zeinen fi-a elikagai" haiek eta mantenugaietako edo nutrizio edo fisiologikoa efektua duten beste substantzia batzuetako
kontzentratutako iturriek osatuta, [...] sasoi sinple edo konbinatuan, kapsula, pilulak, tabletak bezala halakoak dosifikatutako sasoian
merkaturatuta, pilulak eta antzeko beste forma|era batzuk, hauts-poltsatxoak, likido-anpuluak tanta-kontagailuarekin eta likidoetako
antzeko beste forma|era batzuekin botilak eta unitari-a kantitate txikietan hartu behar dituzten hautsakas.
Adierazpenak edo osagarri elikagarrien publizitatean egindako alegazioak aurkitzen du Araudian (EEn) ezarritakoari lotuta 1924/200
zenbaki 6del Europako Parlamentua eta, 2006ko abenduaren 20ko Aholkuko, nutrizio-adierazpenetara eta elikagaietako ezaugarri
osasungarriko zeinetan gorpuzkera egin daitezkeen baieztapenetako edo ez produktu baten gainean arautzen den erlatiboko, ElikaduraSegurtasuneko Agentzia Europarraren aurreko ebaluazioko.
Dena dela produktu-mota honek araudi honen aplikaziotik salbuesten duten hitz-jokoak darabiltzate, nahiz eta hura sotiltasunez iradoki
baieztatzen duen bera ez dela esango litzateke.
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PRODUKTU MIRARIETAKO MOTAK
Minari aurre egiteko tresnak
“Energia elektromagnetikoa” darabilten terapiak goraldian daude eta ordezko terapia erabilgarri
bezala iragartzen dira diagnostikatzeko eta desordena fisiko eta emozionalak tratatzeko. Imanak
eta gailu elektromagnetikoak “modan daude” mina ezabatzeko, haustura-sendatzea errazteko eta
estresaren efektuak gelditzeko. Eskumuturrekoak, idunekoak, min zerbikalak, lunbalgiak,
zaintiratuak, tendinitisa, artrosia, arintzeko min menstrualak, txanoak, gailuak arintzeko, zein
haustura-sendatzea errazteko xingolak etab., saltzen dute tratamendu ohiko eta profesional
medikoak ikuskatutakoen alternatiba bezala. . Aparatu hauetako, arropako edo metodoetako
publizitateak aipatzen du, hizkuntza zientifiko eta anbiguoarekin, ezaugarriekin|jabetzekin eta
artikulu hauen erabileraren onurekin.
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Produktu hauen erabilerak, batetik, arriskuan jar dezake haiengana etsipenean mina arintzeagatik esten duena dagoenez gero edo mina
arintzeagatik gomendatutako eta medikuak ikuskatutako tratamenduak ordezkatzen dituenez gero osasun-arazo zehatzerako konponbide
bat bilatuz jotzen duenaren osasuna. Bestalde, artikulu hau asko iruzurra dira soilik kontsumitzailearentzat, bere erabilerak mina
hobetzen ez duenez gero edo osasuna indarberritzen duenez gero.
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Produktu argalgarriak
Pertsona kontsumitzaileak, datoz, osasun-egoera ezin hobeko kontserbaziorako duen garrantzia, era fisiko ona mantentzea, denboran
zehar garatuz. Aldi bakoitza gehiegizko pisua mantentzen duen erlazioaren gaineko informazio handiagoa eta batez ere gizentasuna,
garatzen du minbizia bezala patologia larriko eta beste bezala diabetesa, endekapen-gaixotasunak, hanturazkoak artikularrak, etab. eta,
batez ere, kultua argaltasunarekin arrakasta elkartzen den eta onarpen sozialak esistentziari laguntzen dion gizarteko gorputza eta,
argaltzera edo gorputzaren pisua denbora epe laburrean kontrolatzera, argaltzen laguntzeko ezaugarria izatea den zeinen publizitate
apeua produktu merkaturatzea ahaleginik gabe eta zeharkako efekturik gabe batez ere.
Honek eragin du produktuetako, elikadura-osagarrietako gorpuzkera honen agerpen industria ahaltsuaren, ekoizle eta
komertzializatzailea, zeinen ezaugarriak argaltzeko erabat eraginkortasunik gabekoak diren eta kasu batzuetan bere bereizkuntzarik
gabeko erabilerak kalteak eragitera heltzen ditzakeenaren, giltzurrunetako eta beste gorpuzkera bateko. . Inolako zalantzarik gabe
produktu-sorta da pertsona kontsumitzaileen artean eskari handiagoak duela eta etekin ekonomiko handiagoak ematen du bere
fabrikatzaileei. Ohikoa da produktu-mota guztiez gainezka betetako apalategiak parafarmacia apalategietan eta azalera handietan
aurkitzea.
“Quemagrasas”, “liporeductores” bezala terminoak “saciantesa”, “atrapagrasas”, “produktua kaloria” “irenstea” azukre-xurgatzeko
inhibitzaileak, “irudiaren modelatzailea”, etab. “txikiagotzea, ontzi iradokitzaileko lagunduta, gorputz liraineko irudiekin,
erakargarritasunak dira pertsona kontsumitzaileen arreta hartzeko eta osagarri elikagarriko erabilerari osagaiekin laguntzeko produktu
hauen publizitatea erabili ohi duen kakoa, gehienbat, ikerketarik ez dutela zientifikoak serioak eransten dien ezaugarriak berma ditzatela.
Produktu mota honen erabilerak, iruzurra eragite honetaz gain, beste eragozpen handi du: posiblea dela, gure ahalegina argaltzen duten
bakarra gure sakela den produktu kontsumoan erdiratuz, elikadurak eta jarduera fisikoko gure ohiturak aldatu gabe argaltzea uste izatea.
Baina... zein dira osagarri elikagarriak argaltzeko gehitzen dituzten beste substantzia horiek?. Rumorologíak ematen du bat asko osagai
efektu argalgarri, termogenikoetako, sacianteetako edo pisua kontrolatzeko ahalmeneko. Adibideak:
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GLUCOMANANO
Glucomananoa da landare solairu asiarreko tuberkulutik konjaca Amorphophallus C. Koch deituta ateratzen den
polisacárido ez digerigarria (karbono konplexuko hidratoa). Errizoma lehor, birrindutako eta araztutakoa erabiltzen da.
Gel lodia, likido ugariarekin batera hartuta, eratuz ura xurgatzeko |izate gaiarentzako konposatu honek saciantea efektua
dauka. Hura hartzerakoan gutxitzen du urdail hutsaren eta, beraz, jangalearen sentsazioa edo jateko beharra. Gorozkien
bolumena handitzeko eta heste-funtzioa arautzea eta, libragarri leuna bezala jokatuz, idorreria saihestea horrela lortzekoa
eransten zaizkion funtzioetako beste bat da.
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FUCUS VESICULOSUS
Fucusa (Vesiculosusa Fucus) 30etara hel daitekeen alga arrea da eta 90 luzera cm-etaraino. Algina, ur-kantitate handiak
xurgatzeko ahalmena duen substantzia, heltzen da 18aren eta fucusaren pisu lehorraren % 30en artean. Gainera, alga hau
aberatsa da manitolean, ezaugarri|jabetza libragarri eta diuretikoak eransten zaizkion karbono hidratoan. Iodoko bere
edukia fucusari osagarri elikagarri bezala lana ematen dion nutrizio-balioetako beste bat da. Iodoko bere edukiagatik
proposatu zen golo kasuetako bizigarri tiroideo bezala eta gehiegizko pisuaren tratamenduko laguntzailekide bezala bere
erabilera. Hala ere, ez dago aski dokumentatuta ez zeharkako efektu-agerpenaren posibilitatea bere kontsumoaren
ondoren helburu honekin probatuta. Gainera, bere kontsumoa dago tratamendu batek, insomnioak, takikardiak,
hipertentsio arterialari eta kardiopatiei jarrai diezaienik hormona tiroideoekin edo agente antitiroideoekin,
estutasunarekin egotekotan kontraesanda.
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NOPAL

.

Opuntiaren motak (nopales, tuna edo indipikondo) Cactaceaeen familiaren landaresolairu mota bat dira. Familia hau 300
espezie baino gehiagoz osatuta dago guztiak jatorrizkoak, Patagoniarainoko Estatu Batuetako iparretik, kontinente
amerikarreko, tokian basoko bizi diren. Espainian nopala ezaguna da popularki indipikondo bezala. Nopalesak izan dira
eta Mexikoko iturri elikagarria izaten jarraitzen dute duela ehunka urtetatik. Landare bezala lana ematen diete
entsaladetan, zopetan, jakietan eta haragi erreetan, eta sukaldaritza prestaketa jendetza onartzen dute. Fruitua batez ere
erabiltzen da gozokiak eta jeleak lantzeko. Nopaleko nabarmentzen da zuntz, bai disolbagarri bai disolbaezineko bere
eduki altua, azken ugariago hau. Hain zuzen zuntz disolbagarriko bere ondasuna (pektina, goma eta muzilago) da arrazoi
zeinengatik saciantea efektua eransten zaion eta heste mailara koipe xurgatzearen jaistekoa.
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KAFE BERDEA
Kafe Berdeak eduki altua dauka konposatu fenolikoetan. Haien artean clorogénicoa azidoak nabarmentzen du saciantea bere
eragineko arduraduna dela, GLP1 neuropéptidoko heste-jariatzea handitzen duenez gero. Neuropétidosak dira organismoko leku
desberdinetan askatzen ari diren eta seinaleak gure garunera iristen direnean bidaltzen dituzten proteina txikiak. Ikerketa
desberdinetan gure organismoak hesteko GLP1 askatzen duela jada nahiko jan dugunean frogatu da, orduan seinale bat bidaltzen du
asetasun-zentroak aktibatzen dituen garunera, honek aseta senti dezagula eta ez dezagun jangale gehiago izan eragiten du. Kafeinako
edukiak ezaugarri argalgarriak ematen dizkio ere kafe berdeari, gainera laguntzen digu goizean argitzen gu eta aktiboago egoten.
Termogénesisari laguntzen dio.
Gure erreserba koipetsuak energia berogarrian eraldatzeko laguntza, honek gure metabolismora ados argaldu ahal gaitezela eragiten
du. Bestalde gure jarduera lipolítica on egiten du, honek esan nahi du, gure ehun adiposo zurian (gure irudia modelatzeko
arduradunarengan) uzten diren koipeak erretzeko ahalmena.
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CHITOSAN
Chitosana, ere quitosanoa edo chitosanoa deituta, da itsas krustazeoetako “oskoletako”, otarrainak, karramarroak eta ganbak
bezala halakoetako, baita ere exoesqueletoarekin edo oskolarekin beste batzuetan ateratako biomolekula bat. Chitosána erabiltzen
da nekazaritza, ingurumen eta sendagarria elikagaien industrian Chitosana da organismoak, hala ere, gure hesteari pasatzen
zaionean digeritzen ez duen itsas jatorriko zuntz bat eta jada heste-mukosarekin harremanetan karga elektriko positiboa erosten
duen gela eratzen du. Karga positibo horrek intereragiten dio hartzen ditugun koipeetako eta behazun azidoekin leku handiari
batekin, hauek karga negatiboa haiek harrapatuz eta bere xurgatzea galaraziz dutenez gero. Chitosanak elikagaiez hartzen dugun
koipeko lekua hartzen du elementu honetara atxikiz, honela ezta ere ez da xurgatzen ez digeritzen da, eta bere gehiengo handian
iraizten du.



Alimentariako Segurtasun Agentzia dagoen bezala erlazioak eragiten du produktu hauen kontsumoaren eta gorputzaren
pisuaren mantenuaren arteko efektua.
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PRODUKTU MIRARIAREN ADIBIDEA
Cantidad

Descripción del Producto:
60 Cápsulas. 300 mgs.c/u.

Beneficios y consumo
Este producto puede generar los siguientes beneficios:
• Quemar grasas.
• Mantenerse en el peso ideal.
• Mejorar apariencia de várices y celulitis.
• Prevenir enfermedades cardiacas y coronarias lo que purifica la sangre.
• Reducir dolencias hepáticas, estomacales y renales.
• Antinflamatorio y analgésico.
• Estabilizar la presión alta.
• Adelgazar y eliminar el sobrepeso sin producir anemia, desnutrición ni
anorexia.

Su consumo ayuda a regular el metabolismo
de las grasas reduciendo el colesterol de la
sangre. Su efecto hipocolesterolémico e
hipolipémicolo hacen un complemento
ideal para personas con sobrepeso y
colesterol alto.
La Caigua es un pimentón que se da en
suelos altiplánicos y que al ser ingerido evita
el paso de los azúcares a la sangre,
permitiendo que el cuerpo consuma calorías
de reserva, es por ello que funciona
eficientemente en la quema de grasas.
Importante: Los resultados de nuestros
productos pueden ser variables, ya que van
a depender de cada organismo, de sus
hábitos alimenticios y su calidad de vida.
Nuestros productos NO prometen resultados
milagrosos y en ningún caso sustituye un
tratamiento médico. Ante dudas consulte a
su especialista.

2 a 3 cápsulas diarias con abundante líquido, 1 cápsula en el desayuno, almuerzo o
cena.
No consumir después de las 20 horas ni en caso de anemia, embarazo. Lactancia o
algún problema sanguíneo.

*No prest agertzen da osagaietako

Ante cualquier duda llámanos al

*No agertzen da enpresaren izen soziala, ez
helbidea. Interneteko helbide bat soilik





Complementa este producto con:
ACAI BERRY 60 Cápsulas
3 TÉ PU-ERH 52 bolsas
TÉ ROJO PU-ERH 100 bolsitas

IRUZKINAK

*Emaitzak
terapeutiko
zientifikorik gabe

multiplea,

balio
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MERKATARITZA-ESTABLEZIMENDUTIK KANPO
SALMENTAK
Miraria produktu salmenten parte garrantzitsua, ohiko zirkuituetatik, izena ematen dioguna bidez gehienez, salmenta berezietatik edo merkataritzaren establezimendutik ez
kanpo salmentetatik kanpo egiten direnez gero, iritzian izatea garrantzitsua da zein diren aipaturiko salmenta - modalitateen ezaugarriak eta arretak daude pertsona
erabiltzaileak kontuan izatea.

Arretak:
Erosi baino lehen, produktua, bere ezaugarriak eta prezioa dendetan salmentako antzeko produktuekin konparatzea. Salgai jarritako produktuak direla, enpresaren datuak ere
egiaztatuz baimendutako produktuak, bere NIF-a eta |helbidea egiaztatzea. Kontratuzko baldintzak irakurtzea, batez ere, emanaldi datak, itzultzeko eta ordainketa erako
baldintzak, ordainketa posiblea izango balitz diru-itzultzearen kontra aukeratuz.
Kontratuaz egindako erosketako ezeztatze dokumentua agertzen den egiaztatzea. Produktuaren itzultzea aukeratzen badu, egin ezazu ahalik eta epe laburrenean. Araudiak
erosketa zazpiko gehieneko epe batean baliogabetzeko eskubidea eskaintzen digu egun naturalak, produktuaren harreratik aurrera zenbatuta. Aipaturiko epetik kanpo, itzultzea
ez da posiblea. Era ezeztatze dokumentua fidemailea, ziurtatu eta hartu agiriarekina bidal dezan . Ahozko akzioek ez lukete proba bezala balio izango.
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“MIRARIA” PRODUKTUAK NOLA IDENTIFIKATZEA
Oso publizitateari adi egon behar dugu, produktu hauen zabaltze era denez gero.

Publizitatea
Ohikoa da izaera zientifiko bat aipaturiko produktuei ematen saiatzea, ustezko profesionaleko, urrun bateko gorputz-adarreko eta azalpen anbiguoa produktuaren
ontasunen gainean emango duen unibertsitate ezezaguneko irudia erabili ohi den. Halaber sendatze azkarra lortu duten pertsonetako lekukotasuna erabili ohi da eta
edo bere osasun-egoerako hobekuntza. Ager daiteke publirreportaje baxuko forman pertsona kontsumitzaileak liluratzeko helburu bakarrarekiko berri zientifikoko
itxura, aurkikunde mediko berria izango balitz bezala tratatuta, ere

Produktu “naturala”. Esaldi hau agertzea ohikoa da, kalitateren marka bezala eta batera produktu segurua. Erabat faltsua da, produktu naturalak heriotzara erabil
dadin arabera eraman dezakeenez gero. Eta aurrekoaren ondoan ere, ohikoa da “zeharkako efekturik gabe”, zeharkako efektuak intolerantziak, alergiak eta beste
adierazpen-mota bat bezala halakoak gerta daitezkeenez gero erabat faltsu eginda, esatea.
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AMAIERAK
Produktu mirariak ez dira botikak. Ez daude, segurtasun-probak eta eraginkortasuna botikak mendean jartzen direnik ez pasatzerakoan,
botikako agentziak onartuta. Botikek Nazio-Kodea daramate ontzian inprimatuta sei zifrako Medicamentosetik. Botikak saltzen dira
soilik botikan, teledendan zeharreko bere salmenta edo Internet debekatuta egonez.

KONTUZ:
Ez botikan saltzen den produktu guztia botika bat da, farmaziako salmenta elezaharrak ez du produktuaren eraginkortasuna ziurtatzen.
Zalantzan ipin itzazu formula ezkutuak aipatzen dituzten mezuak. Mundu mediko zientifikoak bere aurkikundeak argitaratzen ditu
aldizkari espezializatuetan edo kongresuak bidez jakinarazten du.
Mesfida zaitez sendaketa azkarrak osasun-arazoetara eskaintzen dituzten produktuez. Iruzurra beti da Edozein zalantzaren aurrean, edo
kexa planteatzea desiratzen badu, joan zaitez kontsumitzaileak pertsona Elkartera. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAn dago
osasun-publizitate komisioa, Osasuneko eta Kontsumoko, aipaturiko komunitatearen baliabideetan eskaintzen diren publizitate mezuak
ikuskatzen direneko, Kontseilaritzaren mendekoa. On ingurunea da ezkutuan pasatzeko eta mezu engainagarriak salatzeko. Osagarriak ez
dira inoiz erabili behar medikuak gomendatutako terapia ordezkatzeko, ez bere erabilerak diagnostiko medikoa saihestu behar du.
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laguntzen du:

