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Decizia nr. 843/26.09.2019

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 26 septembrie 2019, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare în baza reclamaţiei
înregistrate sub nr. 8858/25.08.2019 cu privire la produsul “BRĂȚARA MAGNETICĂ
DAVIS ORIGINALĂ” prezentat în emisiunea de teleshopping difuzată de postul de
televiziune Prima Tv în data de 25 august 2019.

Potrivit raportului de monitorizare referitor la conținutul audiovizual ce a făcut obiectul
sesizării:

“Postul de televiziune Prima TV a difuzat, în direct, în data de 25.08.2019, în intervalul
orar 11:57-13:27, emisiunea de teleshopping Bijuterii TV. Emisiunea a avut o durata
neîntreruptă de aproximativ 90 de minute și nu a fost întreruptă de pauze publicitare. Pe toată
durata emisiunii, în partea din stânga- sus a ecranului, sub sigla postului, a fost afișată
mențiunea teleshopping.

Unul dintre produsele prezentate spre vânzare, în cadrul acestei ediții, a fost brățara
magnetică Davis.

Brățara magnetică „Davis” a fost promovată în intervalul orar 12:35-13:09.
(Sel. 1) Prezentatoare: Acum, la cererea publicului, luăm o scurtă pauză de la bijuterii, pentru a
vorbi despre promoția specială, acest produs pe care trebuie să îl avem cu toții. De ce ne-am
hotărât să vi- l arătăm, încă o dată? Pentru că este extraordinar! Extraordinar! Pentru că, în
această perioadă, corpul nostru este bombardat din directe… din diverse direcții. Este… ba e
foarte-foarte cald, umezeala, presiunea atmosferică, poate se face frig din… dintr- o dată. Iată,
pentru cei care au probleme cardiace, pentru cei care au anumite afecțiuni, este un adevărat
coșmar, este iadul pe pământ! Încercăm să vă ajutăm, încercăm să aducem produse care
funcționează. Brățara magnetică e aici! Dar, haideți să o luăm de la început!
Pe ecran a fost prezentată o imagine cu trunchiul unui bărbat. În partea stângă a acestuia, era
evidențiată grafic o inimă. Palma dreaptă a bărbatului era poziționată deasupra reprezentării
grafice. În partea de jos a imaginii, era desenată o cardiogramă.
Prezentatoare: Hai să vă facem cunoștință cu profesorul Albert Roy Davis, un profesor fizician
al secolului XX, un cercetător de vârf și scriitor, fondatorul pionier al biomagnetoterapiei, cel
care a observat la animale că magnetul poate fi util în încetinirea procesului de creștere a
celulelor canceroase. De asemenea, poate fi utilizat și în tratarea reumatismului.
Informațiile prezentate au fost afișate și grafic, alături de o fotografie a persoanei despre care
se vorbea.
Prezentatoare: Așadar, geniul din spatele acestei brățări, organismul nostru are nevoie de
energie magnetică. Fiecare celulă a ADN-ului conține câmpuri magnetice pozitive și negative.
Diviziunea celulelor este responsabilă pentru sănătatea și păstrarea condiției organismului.
Formarea și forța activă a celulelor este energia magnetică. Funcționarea tuturor organelor din
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organismul nostru depinde de prezența corespunzătoare a energiei magnetice. Magnetismul
este esențial organismului în activitatea electromagnetică.

Informațiile rostite de prezentatoare au fost scrise și pe ecran. În partea centrală a
ecranului era o reprezentare a corpului uman.

Prezentatoare: Pe scurt, acestea sunt informațiile pe care ar trebui să le cunoaștem cu
toții! E o terapie veche. Poate ați folosit, deja, nu e nimic nou! În spitale, în diverse clinici, în
diverse cabinete, le știm, aceste aparate mari, greoaie, aceste aparate funcționează. (Pe
ecran, au fost prezentate imagini cu persoane care foloseau aparate și dispozitive medicale,
pentru diverse zone ale corpului.) Care este problema cu ele? În majoritatea cazurilor,
trebuie să așteptăm. Așteptăm, așteptăm, nu putem să ne programăm de azi pe mâine!
Nu putem aștepta, uneori! Mergem la o clinică privată, trebuie să plătim. Trebuie să
plătim foarte-foarte scump! Foarte-foarte scump! (Pe ecran a fost afișat: PREȚURILE
MAGNETOTERAPIE 3,475 RON- 10,075 RON. Consultație, evaluare medicală : 175 RON -
290 RON, Tratament/ședință : 115 RON - 175 RON, Control de examinare: 105 RON - 215
RON. Alături, au fost prezentate 2 fotografii - una cu 2 magneți, cealaltă cu bancnote.) Noi
ne-am făcut datoria, am cercetat, am căutat, am înțeles câtă… câtă nevoie avem, cu toții, de o
astfel de brățară! Există, totuși, opțiuni! Scumpe! Putem să închiriem echipamentul. Iată
cât costă! Uitați- vă, un pic, la… la preț! (Pe ecran au fost afișate următoarele informații:
Închirierea echipamentului de magnetoterapie 1,270 RON - 2,095 RON, Evaluare : 130
RON, Prețul echipamentului de magnetoterapie: 5,500 RON - 9,500 RON.) Cine- și permite
așa ceva? Cine are posibilitatea să închirieze? De unde? E… e o întreagă, e o întreagă
poveste, la mijloc! Există soluții! Iată, există soluții! Cercetătorii elvețieni au lucrat ani de zile
și au creat această brățară magnetică Davis. Nu trebuie să ridicați aparate foarte grele,
nu trebuie să citiți nu știu câte manuale, pentru a putea folosi, nu aveți probleme, să se
strice ceva! Ceva compact, mic și accesibil! Accesibil! Un adevărat produs, care
transformă vieți! Transformă! Am avut, de- a lungul emisiunilor, foarte multe persoane care
au intrat în direct și au povestit cum s-au simțit după ce au folosit această brățară. Persoane
care au sunat, pentru a… pentru a cumpăra mai multe brățări, pentru a le oferi cadou! 99%
dintre clienții noștri, care au încercat acest produs, s- au declarat mulțumiți,
foarte-foarte mulțumiți. Am avut parte de telefoane în direct care ne-au emoționat, ne- au
emoționat! Doamne, domni care ne-au impresionat, prin povestea lor. S- au vindecat!
Cum funcționează? Cum funcționează magnetul asupra corpului? O să vă explicăm așa, pe
scurt! E simplu! E simplu! Iată, aici vedeți! Magneții, care sunt așezați în locuri esențiale,
ajută, în permanență, separarea celulelor crește suprafața celulară liberă, care permite
celulelor să absoarbă mai mult oxigen și să elibereze mai multă energie. Pe scurt,
acesta este procesul! Știți, celulele roșii transportă oxigenul în corp. De aceea, trebuie
să și măsurăm cât oxigen avem în sânge și acolo, în molecule, avem, bineînțeles, fierul!
Fierul și oxigenul, molecula de oxigen se atașează, se atașează, dacă vreți, de aceea
putem influența, cu ajutorul magnetului. (Au fost prezentate imagini ilustrative pentru modul
de acțiune al brățării: o mână care avea atașați la încheieturi 2 magneți. Alături, era scris textul
FUNCȚIONAREA MAGNETOTERAPIEI SEPARAREA CELULELOR SANGUINE CREȘTE
SUPRAFAȚA CELULARĂ LIBERĂ, CARE PERMITE CELULELOR SĂ ABSOARBĂ MAI
MULT OXIGEN ȘI SĂ ELIBEREZE MAI MULTĂ ENERGIE. Alte imagini au prezentat
DIAGRAMA CIRCULAȚIEI SANGUINE, atât FĂRĂ CÂMP MAGNETIC, cât și CU CÂMP
MAGNETIC. Secvența ulterioară a evidențiat diferențele dintre CAPILARII NETRATATE și
CAPILARII TRATATE PRIN MAGNET.) Din haos se face ordine, ordine deplină, așa cum
avem într- un corp 100% sănătos! Așadar, doamnelor și domnilor, asta se întâmplă! Știți
ce se întâmplă când avem haos, la nivel celular? Știți ce se întâmplă când celulele încep
acea diviziune haotică, nu? Este primul semn al apariției bolii! Știm cu toții acest lucru, e
un lucru cât se poate de serios, există soluții! Hai să vedem, însă, brățara aceasta originală
„Davis”, cantitate limitată, din păcate! Nu putem veni… O! Doar 35! În această după-amiază,
din păcate, nu avem decât 35 de unități! Atât cât… cât ne... ne- ajută stocul! În limita stocului
disponibil! Nu știu ce se va întâmpla, dacă vreți să profitați de această oportunitate fantastică,
acum, spuneți „DA” sănătății! Nu… nu vom… nu avem cum să facem schimbări, în ceea ce
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privește prețul. Vă propunem prețul unic, la nivel european, pentru brățara originală „Davis”,
mare atenție! Și, acum aveți prețul - 307 lei! Tehnologie inovatoare din Elveția! 99% dintre
clienți foarte mulțumiți! Foarte ușor de folosit, dumneavoastră o puteți ajusta, în funcție de
încheietura mâinii, o puteți face mai micuță, o puteți lăsa așa, în funcție de încheietura
dumneavoastră. Magneții sunt în interior, aveți 6 bucăți de magneți, foarte- foarte
puternici, care ați văzut ce fac: organizează totul, la nivelul celulelor. Și hai să vedem
câteva, doar câteva dintre beneficiile acestui produs revoluționar, un ajutor pe viață,
ușor de utilizat, cost avantajos, design foarte elegant, îmbunătățește starea de bine,
contribuie la ușurarea mișcării, are efect de autovindecare, ajută la procesul de
metabolism, contribuie la producția de melatonină și are o putere magnetică fantastică,
de 4800 Gauss. Este incredibil! Iată, acestea sunt doar câteva dintre beneficiile brățării
magnetice Davis. Dacă ați urmărit edițiile anterioare, știți că sunt persoane care au folosit
această brățară și au intrat în direct, au vrut să împărtășească cu noi toți experiența prin care
au trecut. Doamne care la 70-80 de ani și- au recăpătat energia, vitalitatea. Doamne
care… sau domni care au fost, poate, un pic mai sceptici, la început, însă au încercat
acest produs și au scăpat de anumite tratamente, au scăpat… nu mai au nevoie să ia
pastile, ca să doarmă bine noaptea, să se trezească ușor dimineața, să se dea jos din
pat. (A fost prezentat, grafic, modul de acțiune al brățării asupra circulației sângelui. Pe o
mână purtând brățara a fost desenat, cu roșu, un traseu pe care lichidul l- ar urma, prin vene.)
Sunt foarte multe persoane care ne-au spus că au fost atât de bolnave, încât a fost
tare- tare greu, la un moment dat, chiar să se dea jos din pat și au folosit această brățară
și, de la o zi la alta, s- au simțit tot mai bine! Exact asta se întâmplă în corpul nostru!
Dumneavoastră aveți în imagini cam ceea ce se întâmplă - sângele circulă. Dacă aveți
probleme cu circulația periferică, iată, oxigenul, care trebuie să fie purtat, este transportat de
celulele roșii. Așadar, 16 unități rămase acum! O brățară care ne scapă de durere, care ne
ajută, ameliorează anumite simptome. Sigur, nu înlocuiește un tratament recomandat de
medic. Întotdeauna, vă spunem să mergeți la medic, în cazul afecțiunilor serioase, însă
poate fi un ajutor neașteptat, un ajutor pe care îl puteți încerca, chiar dacă aveți, așa,
anumite îndoieli. Încercați- l! Veți vedea că face minuni! Face minuni! 15 mai avem, în
acest moment, pentru dumneavoastră, dar ne simțim excelent! Astăzi suntem tare- tare… tare
generoși! Ne gândim și la familii. Ne gândim la persoanele care, poate, vor să împartă
această… această promoție cu cei dragi. V- am pregătit un pachet promoțional fantastic! Dacă
veți cumpăra două brățări magnetice, cea de-a treia, doamnelor și domnilor, este cadou din
partea noastră! Da, avem, pentru dumneavoastră, acum, la două brățări cumpărate, o a treia
cadou! Iată, dumneavoastră aveți un pachet premium. Eu zic să luați din start două, pentru că
cea… cea de-a treia este cadou! Poate sunteți 2-3 prietene la o cafea, puneți banii la comun și
plătiți mai puțin, ar veni mult mai puțin, pentru fiecare brățară, în parte. Luați pentru familia
dumneavoastră, luați pentru părinți, pentru bunici, pentru cei dragi, pentru cei care au, din
păcate, anumite afecțiuni. Am avut persoane care suferă de artrită, am avut persoane care
au probleme, din cauza diabetului, probleme din cauza circulației foarte proaste a
sângelui, persoane care ne-au spus că această brățară este ca un adevărat miracol,
persoane care nu dormeau noaptea, avea insomnie, au purtat brățara. După primele zile,
veți simți efecte incredibile! Eu, din experiența mea, vă spun că nu mai am nevoie să iau
pastile pentru durerile de cap care apăreau foarte-foarte des. În limita stocului disponibil,
atenție! Nu mai am probleme cu spatele, pentru că, dacă stăm foarte mult pe scaun, la
birou, dacă nu avem o… dacă nu facem sport în fiecare zi, poate nu ne permite
sănătatea, nu? Iată, avem nevoie de ceva care să ne scape de dureri. Încercați! Încercați!
Mii și mii de români au încercat. Mii și mii de români recomandă, din toată inima, această
brățară, care este deosebit de puternică. Magneții aceștia fac ordine, la nivel celular. Sunt
foarte- foarte fericită să vă prezint această brățară care, iată, funcționează! Dacă cineva
de-abia a deschis televizorul, am să vă spun cam cum funcționează. Iată! E un principiu pe
care îl cunoaștem cu toții, din… din fizică, nu? Separarea din… separarea celulelor
sanguine crește suprafața celulară liberă, care permite celulelor să absoarbă mai mult
oxigen și să elibereze mai multă energie. (Au fost reluate imaginile referitoare la acțiunea
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brățării.) Datorită acestor magneți, care funcționează, care acționează, aceste celule sunt,
pur și simplu, ordonate, organizate. Din haosul acela general, care, de cele mai multe ori,
precede instalarea bolilor, se creează ordinea, ordinea la nivel celular. Este o tehnologie
inovatoare, care, însă, se bazează pe principii care funcționează de secole, doamnelor și
domnilor, pentru că nu e nimic nou sub soare, nu? Trebuie doar să ne uităm în trecut, trebuie
doar să ne uităm la cum erau tratate toate aceste afecțiuni, înainte să apară această industrie
a medicamentelor. Nu intrăm în foarte multe detalii, însă știm cu toții că un tratament
medicamentos poate avea, de cele mai multe ori, efecte adverse. Mergeți la un medic,
întrebați, alegeți cea mai bună soluție, pentru dumneavoastră. Sfatul nostru,
întotdeauna, este să vă adresați specialiștilor, dar vă propunem această brățară, care
funcționează! Mii și mii de români! 9 brățări mai avem, în acest moment, pentru
dumneavoastră. Eu vă spun din experiența mea. La vârsta mea, poate nu am atâtea
probleme cum au persoanele de vârsta părinților mei. Eu mă uit la părinții mei, care
folosesc această brățară și care se simt extraordinar de bine. Dar, mă uit și la mine! Vă
spun, pentru că sunt în fața dumneavoastră, ce am observat eu: dorm bine noaptea, nu
mă mai trezesc obosită, nu mai am acel somn agitat. Mă trezeam de nu știu câte ori
noaptea. Poate, în… înainte sufeream și de un fel de insomnie, pentru că adormeam
foarte- foarte- foarte greu! Nu mai am această problemă! Nu mai am migrene, la
schimbarea de temperatură. În zilele în care soarele este foarte puternic, nu mai am
acea tensiune, la nivelul frunții. Acestea sunt problemele cu care mă confruntam eu,
repet, la vârsta mea. Cu cât înaintăm în vârstă, însă, cu atât aceste probleme devin din ce în
ce mai numeroase. Asta e! Corpul, vă dați seama, are și el un, să zicem, termen de valabilitate,
nu? Cu cât înaintăm în vârstă, cu atât organele pot fi mai atacate, să zicem, mai ales trăind în
zilele noastre, când avem parte de-atâtea și- atâtea lucruri negative, în jur: aer poluat, un ritm
de viață agitat, avem stresul, care ne… ne copleșește. Avem schimbările acestea de
temperatură, parcă nimic nu mai este cum era odinioară, nu? Soarele este un adevărat pericol.
Avem această presiune atmosferică, avem, pur și simplu, o climă care s- a… s-a schimbat, în
România, ați văzut? Sunt lucruri cu care cei de- acum 100 de ani nu erau obișnuiți. Noi, însă, le
trăim pe toate și trebuie să ne adaptăm din ve… din mers! Există, însă, tehnologie! În 2019,
există tehnologie care ne ajută! Ne ajută! Trebuie doar să avem această deschidere și trebuie
doar să încercăm! Să încercăm, să vedeți că poate să funcționeze! Hai să vedem, însă, câteva
dintre beneficiile acestei brățări magnetice Davis, o brățară originală. Insist asupra acestui
lucru! Este un ajutor pe viață, este foarte ușor de utilizat, are cost avantajos, design
foarte elegant, îmbunătățește starea de bine, contribuie la ușurarea mișcării, are efect
de autovindecare, ajută la procesul de metabolism, contribuie la producția de
melatonină și are putere de 4800 Gauss, așadar, excepțional! Data trecută, când am avut
timp să stăm de vorbă cu câteva dintre persoanele care au folosit această brățară,
ne-au… am avut o doamnă care ne-a spus că avea dureri de umăr atât de mari, o
doamnă la 70-80 de ani, dacă-mi amintesc eu bine, care a folosit această brățară și,
după o săptămână, putea, deja, să… să… să se folosească de mână, așa cum trebuie!
Putea să miște umărul, era atât- atât de fericită doamna respectivă! Așadar, o brățară ușor
de folosit, de luat în geantă, de oferit cadou oricărei persoane, o brățară pe care oricine, oricine
o poate folosi, cu încredere. Vă recomand acest produs, pe care eu îl folosesc de… de ceva
vreme, pe care dumneavoastră îl puteți folosi, de ceva vre… de ceva vreme încoace, vi l- am…
vi l- am prezentat. Sunt mii și mii și mii de persoane care func… care au folosit această brățară
și care s- au declarat extrem, extrem de mulțumite! Iată, acest câmp magnetic, pe care îl putem
testa, în anumite cabinete. (Au fost reluate informațiile referitoare la costul tratamentului.) Vă
rog, însă, să vă grăbiți, pentru că suntem foarte aproape de finalul acestei promoții! În limita
stocului disponibil! Iată, prețurile sunt ridicate și poate trăim într- o localitate în care nu
avem acces la toate aceste aparate, poate, pentru a merge la o consultație, poate,
pentru a merge la o evaluare, la ședințele care, într- adevăr, fac minuni, trebuie nu doar
să avem foarte- foarte mulți bani în buzunar, trebuie să avem timp, trebuie să avem
posibilitatea de a ne deplasa, de a ne deplasa fizic. Poate suntem atât de… atât de
bolnavi, încât nu avem posibilitatea să luăm trenul 3 ore dus, 3 ore întors, pentru a
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merge într- o altă localitate, unde se află un asemenea cabinet. E extraordinară,
extraordinară această brățară și mai aveți doar 4 unități! Doar 4 unități! Îmi pare tare rău! În
limita stocului disponibil. 99% dintre clienți s- au declarat foarte- foarte mulțumiți!
Foarte- foarte- foarte mulțumiți! Iată, așa funcționează, acesta este principiul, pentru această
brățară magnetică. Cele 6 bucăți de magnet acționează în permanență. Eu dorm cu ea, o
port zi de zi, o folosesc și ca măsură de prevenție, dacă vreți, pentru că am remarcat -
dacă nu o port într- o anumită zi și merg prin oraș, sub soare, deja reapare durerea de
cap. Așadar, din experiența mea personală, vă pot spune că această brățară
funcționează. Funcționează, într- adevăr! 3 unități, acum. În edițiile anterioare, am avut
posibilitatea să stăm de vorbă cu dumneavoastră, în direct. Știți că astăzi, fiind
duminică, avem doar o oră și jumătate de petrecut împreună, dar îmi amintesc de
persoanele care au avut această inițiativă, au vrut să intre în direct, să povestească
tuturor, persoane care nu dormeau bine noaptea, care erau stresate. 3 unități! Nu știu
când vom mai aduce această brățară, dar, acum, e aici! Până n-ajungem la 0, dumneavoastră
puteți să sunați, Poate fi a dumneavoastră brățara. Este garantată, e pusă deoparte, pentru
dumneavoastră și mai avem pachete promoționale, în care nu intrăm. Acele pachete sunt
pregătite, pentru familiile care pun sănătatea pe primul loc. Astăzi e aici! Brățara magnetică
care ne-a ajutat pe toți, pe toți, din echipă, părinții noștri, bunicii noștri și mi- ar fi plăcut
să am această brățară de-acum 10-20 de ani, să o fac cadou celor din… din viață. Însă,
emisiunea noastră nu era difuzată atunci, cu siguranță, însă, principiile erau cunoscute, la
nivel… la nivelul întregii țări! Poate ați fost la asemenea cabinete, dar e greu! Trebuie să ne
deplasăm, trebuie să găsim cabinetul, trebuie să găsim pe cineva care se pricepe. Și cât
de ușor este să punem brățara! Nici nu trebuie să facem ceva special, pentru ca ea să
funcționeze! Și, iată! Nu trebuie s- o cumpărați în fiecare lună! Nu trebuie s- o cumpărați în
fiecare zi! Ați cumpărat- o o dată și e a dumneavoastră și ea funcționează! Nu e ca și cum,
peste un an, trebuie s- o înlocuiți! Nu! Nu, nu, nu, nu, nu! Dumneavoastră… Poate avem și un
material video, să arătăm cât de ușor poate fi scos un element, pentru a face brățara mai…
mai mică. Nu știu, ați văzut în… poate în edițiile anterioare. Eu am îndepărtat, într- adevăr, era
un pic prea mare, pentru mine, dar puteți scoate un element de aici și o reglați, în funcție de…
de ce vă trebuie dumneavoastră, în funcție de mărimea potrivită. Dacă… Eu am degetele
acestea mai groase, dar încheietura e destul de subțire, așadar e ușor de… de pus, ușor de
dat jos. O dau jos numai când fac duș, atât! Vă spun sincer, acasă o folosesc, o folosesc,
pentru că, dacă stăm prea mult în fața calculatorului, avem acea tensiune oculară, nu?
Avem acea tensiune, la nivelul ochilor și această brățară previne. Eu mă refer, acum, la
persoanele care poate nu suferă de afecțiuni foarte grave, deși am avut persoane cu
diabet, cu artrită, cu probleme mari, mari, mari de tot, în ceea ce privește circulația
periferică, persoane care au… s-au declarat 100% mulțumite, persoane care au
cumpărat și pentru cei dragi. Însă, avem foarte puțin timp la dispoziție, 3 minute, pentru
această promoție, atât! 3 minute și mai sunt 2 unități, plus pachetele care vă așteaptă, sunt
separate. Acele pachete premium, promoționale, pentru familii. Aveți 2 brățări plus 1 cadou, la
doar 614 lei. Sper că toată lumea este pregătită. Luați telefonul. 3 minute! (În partea din
dreapta a ecranului, a fost afișat un cronometru afișând 03:00. Timpul afișat a început să
scadă, o dată cu semnalul prezentatoarei. Stocul, la acel moment, era de 2 produse.) Am dat
startul numărătorii inverse! Ia să vedem pe cine mai felicităm! O felicităm pe doamna Nicoleta,
felicitări domnului Iulian, felicitări domnului Petrică, felicitări doamnei Valeria, felicitări doamnei
Adriana, felicitări tuturor celor care au pus sănătatea pe primul loc! Felicitări încă o dată! Se
pare, se pare că încă mai puteți suna, pentru aceste 2 unități disponibile. Așadar, la doar… Nu,
ultima unitate pentru brățara magnetică! Am citit cu toții care sunt cauzele apariției bolilor.
E, însă, foarte- foarte important să prevenim. E important să tratăm, e important să
prevenim, e important să avem această deschidere către tehnologia 2019, care se
bazează, însă, pe principii cunoscute de mii și mii de ani! Nimic nou sub soare, nu? Asta
e o vorbă de atâta și atâta timp, o vorbă cât se poate de adevărată! Ne bazăm pe principiile
pe care le cunoșteau și străbunii noștri, însă le- am adus în 2019, tehnologia ne permite
să venim cu produse revoluționare, care funcționează. Beneficiile sunt extraordinare.
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Eu vă vorbesc din experiență proprie. Dorm bine, nu mai sunt așa de stresată, cum eram
înainte, sunt o persoană… nu aș vrea să spun neapărat prăpăstioasă, dar mi- e frică de
boală. Întotdeauna, dacă răcesc, am… am senzația că a venit sfârșitul lumii și, de aceea,
încerc, cât se poate, să previn, ca să nu… să nu am neplăceri. Așadar, dacă sunteți și
ipohondri, e extraordinar, eu vă spun! Mă simt în siguranță! Am această protecție și nu
mai am… nu mai am… nu mai am nicio grijă! Nu mai am problema aceea, pe care mi-o
puneam, în fiecare zi: „Aoleu, mă doare capul! Oare o fi ceva mai serios? Prea des mă
doare capul!” Știți cum, la un moment dat, dacă stăm să ne gândim, ajungem foarte
departe. Ei bine, am scăpat de aceste gânduri, sunt mult mai liniștită, mai relaxată, de
aceea și dorm foarte bine noaptea, nu ca înainte, pentru că zilnic ne putem simți atacați!
Opriți, opriți, opriți, opriți! Iată, avem… (Sel. 2) … sunteți pe linie, în așteptare, nu închideți,
avem produsele rezervate, pentru dumneavoastră. (Cronometrul s- a oprit la 41.20, moment în
care în stoc mai era 1 produs.) Vă spuneam, e suficient să citim câteva articole, e suficient
să ne uităm la câteva documentare, să înțelegem de ce nu ne simțim foarte- foarte bine,
chiar dacă nu avem neapărat vreo boală, nu? E din cauza soarelui, avem schimbările
acestea de temperatură, avem aerul poluat, avem, iată, un stil de viață care e, poate,
mult mai agitat, stresul. Stresul este inamicul numărul 1. Putem combate toate aceste
lucruri, înainte să se instaleze boala. Dar, mai ales, dacă avem, deja, o afecțiune, și
simțim durere. Durere groaznică! Uneori, durerile sunt atât de mari, încât nu ne putem
da jos din pat. Acest produs funcționează! Am avut atâtea și- atâtea persoane, persoane
la 70, la 80 de ani. Am avut un domn, la un moment dat, care a cumpărat, a prins o a doua
promoție și a cumpărat pentru o prietenă, care își dorea foarte mult, dar nu avusese
posibilitatea să cumpere și domnul respectiv îmi spunea că se simte ca-n tinerețe! 3, 2, 1,
repornim numărătoarea inversă, pentru că nu mai putem aștepta! (Cronometrul a repornit.) Îmi
pare rău, timpul nu ne permite. Și, bravo! Bravo, felicitări tuturor celor care au pus
sănătatea pe primul loc! Felicitări tuturor celor care au acționat! Încă mai puteți suna și
mai aveți acest pachet promoțional - 2 brățări plus 1 gratuit, la doar 614 lei! Așadar, 614 lei și
această a treia brățară magnetică originală, originală, va fi oferită cadou. Aliajul acesta este
deosebit, pentru că trebuie să acționeze, alături de magneții aceștia, care au o putere
fantastică de 4800 Gauss și o brățară ușoară. Să știți că nu e grea, absolut deloc! Eu o
port zi de zi și mi- a schimbat viața în bine, chiar la vârsta mea. Așadar, indiferent de
vârstă, profitați și eu zic că este senzațională, pentru că nu trebuie să facem noi ceva, nu
trebuie să acționăm noi ceva… cu ceva. Zero! Și avem persoane pe linie! Știu că am zis în
limita stocului, dar putem verifica, poate luăm pentru o altă emisiune? Îmi pare rău că spun
acest lucru, în direct, dar ar trebui să… să luăm, de unde mai avem, să luăm de unde mai
avem. Știu că avem pentru fiecare emisiune, știți că suntem prezenți în atâtea țări, dar trebuie
să luăm din stocul altei țări. Îmi pare rău! Câte? Câte putem lua? 10 unități! Pe ecran, stocul a
fost actualizat, din 0 devenind 10.) 10! Voiam mai multe, dar mă bucur, cu aceste 10 unități!
Am luat 10 unități, pentru dumneavoastră, de la… nici nu știu de la ce țară, nu vreau să știu,
dar mă bucur că le- am luat! 10 unități în plus, care nu erau pentru emisiunea noastră. Iată, am
luat! Sunt atâtea țări, care urmează, după emisiunea noastră, asta e, se- ntâmplă! Dar, suntem
prieteni, aici, cu toții, deci am împrumutat 10 unități, pentru telespectatorii care încă n-au avut
șansa să sune, pentru cei care vor neapărat să încerce acest produs revoluționar. Eu vă spun,
dacă aveți probleme cu circulația, eu astea, problemele pe care le am, acestea ar fi. Mai
ales când temperaturile trec de 30-35 de grade, am… am… am probleme mari, din cauza
circulației și iarna. Dacă aveți aceeași problemă, dacă aveți picioarele foarte reci, asta
înseamnă că sângele nu circulă așa cum ar trebui. De când folosesc această brățară, vă
spun că este extraordinar efectul. Nu mai trebuie să merg, înainte mergeam la masaj de
drenaj limfatic, pentru că m-ajuta enorm. Nu mai trebuie să fac acest lucru, nu… am
scăpat de o cheltuială foarte mare și, mai ales, la stilul meu de viață, să zic, mai ales că
nu întotdeauna aveam timp și mi se întâmpla, uneori, să ajung seara, târziu, acasă și să
simt durere. E o durere, așa, nu știu cum să o descriu, surdă. Nu e ca și cum… e ca o
durere de măsea, oarecum, nu? Parcă nu e localizată, într- un anumit punct, parcă, așa,
radiază, pe toată gamba, nu? Parcă e o durere, așa, care mocnește, mocnește. Așadar,
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dacă și dumneavoastră aveți problema aceasta, să știți că pe mine m-a ajutat enorm! Nu
mai am nicio problemă, îmi simt picioarele foarte- foarte libere, ușoare… Funcționează!
Circulația este așa cum ar trebui… Și 2 unități mai avem, acum, din stocul suplimentar,
atenție! Avem pentru dumneavoastră stocul acesta suplimentar. Nu închideți telefonul,
rămâneți, vă rog, pe linie, pentru finalizarea comenzilor. Ultima unitate! Nu mai avem de unde
să luăm, îmi pare tare rău! Nu mai am de unde să luăm! Mai aveți 2 unități, atât, pentru această
ediție și nu vă pot garanta că, în curând, vom mai avea această brățară magnetică Davis. Pe
mine m-a ajutat, pe părinții mei i- a ajutat, a ajutat atâtea persoane, în echipa noastră!
Imaginați- vă, chiar și la o vârstă ceva mai… mai tânără! Chiar și cei tineri! Stăm foarte
mult pe scaun, la… la calculator, ochii în monitor. Avem acest stres, care este
permanent, avem acest ritm de viață agitat, accelerat. Să știți că la orice vârstă, această
brățară este extraordinară! Și, am remarcat, mă ajută să mă concentrez! Atunci când am
activități foarte importante, mă ajută extraordinar de mult. Înainte, poate mai uitam
anumite cuvinte, și mă gândeam: „Măi, îmbătrânesc atât de… de repede? Ce se
întâmplă?” Pur și simplu, totul funcționează așa cum ar trebui, în corp, și am remarcat
acest lucru. Dorm mult mai bine. Dacă nu dormim bine, ați văzut, parcă nimic nu mai
funcționează. Sunt efecte în lanț. Puteți scăpa de insomnie, puteți scăpa de dureri,
dureri pe care le- aveți, din cauza unor afecțiuni care, poate, nu au rezolvare,
deocamdată. Trebuie să le ducem, nu? Uneori, ducem o boală pe picioare. Trebuie să apelăm
la aceste produse revoluționare, care ne ușurează viața, ne ușurează munca. Dacă o ratați,
brățara aceasta nu știu când se mai întoarce! 2 minute și e finalul acestei promoții, îmi pare rău!
Dar… haideți! Numărăm, da? Împreună! 3, 2, 1, start! (Pe ecran, în partea dreaptă, a fost afișat
un cronometru, care indica 02:00.) Haideți, ultima numărătoare, pentru această promoție, care
și- a propus să pună sănătatea pe primul loc, așa cum trebuie cu toții să… să facem! Haideți să
vedem! 1 minut și câteva secunde rămase, din această promoție. Brățara magnetică Davis,
care funcționează. Am… am pe cineva în echipă, e vorba despre un coleg care avea
probleme grave, grave, grave, grave, din cauza insomniei. Deci, pur și simplu, nu putea
să doarmă absolut deloc! Adormea foarte târziu, îi afecta, într- adevăr, întreaga viață! De
când folosește această brățară, nu mai are ochii obosiți, doarme 8 ore e noapte, este un
alt om! Am avut persoane care ne-au spus că avea dureri, la nivelul umărului, dureri
atroce. Am avut persoane care la 70-80 de ani și- au recăpătat energia pe care o aveau la
30, la 40 de ani. Așadar, scăpați de dureri, scăpați de probleme care apar, odată cu
înaintarea în vârstă, scăpați de durerile, de problemele care apar din cauza stilului de
viață și din cauza faptului că, iată, sunt aceste fenomene meteo, care nu sunt tocmai
obișnuite, nu? Ultimele secunde! În perioada de vară, în perioada în care se schimbă
anotimpul, parcă ne iau durerile peste tot. Dacă aveți probleme, din cauza
reumatismului, neapărat să încercați acest produs! Neapărat să- l încercați, pentru că,
fără să faceți ceva extraordinar, fără să cheltuiți bani și bani lunar, fără să pierdeți
vremea, în căutarea cabinetelor speciale, pentru a merge la astfel de terapii, cu… cu
aceleași principii, până la urmă, la bază, cumpărați o dată această brățară și o folosiți
zilnic. Eu o folosesc zilnic. Observați că în emisiune nu vin cu inele, cu ceas, cu brățară,
le dau jos, însă vă asigur zi de zi am brățara aceasta pe mână, chiar dacă am o zi în care
nici nu ies din casă. Stau acasă, folosesc brățara. O folosesc, pentru că mă ajută enorm.
Rămâneți, vă rog, pe linie, pentru finalizarea comenzilor! (În momentul în care prezentatoare a
trecut la alt produs, în dreptul stocului era afișat 1.)

Produsul a fost prezentat, în scris, astfel: Cod: EMR 106 Davis® ORIGINAL brățara
magnetică Prețul de pornire: 1.539 RON Prețul nostru: 307 RON + Livrare 24.99 RON. În colțul
din dreapta- jos al ecranului a fost prezentat stocul. Inițial, a fost un stoc de 35 de obiecte. Mai
apoi, a mai fost disponibil unul de 10 obiecte.

Pe ecran, au mai fost afișate următoarele texte: TEHNOLOGIE INOVATOARE DIN
ELVEȚIA; 99% DINTRE CLIENȚI FOARTE MULȚUMIȚI; BRĂȚARA MAGNETICĂ DAVIS
ORIGINALĂ; PACHET PREMIUM 2+1 CADOU LA DOAR 614 RON; ÎN LIMITA STOCULUI
DISPONIBIL.
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De asemenea, pe durata emisiunii, periodic, în partea de sus a ecranului a rulat textul:
Ofertele comerciale din prezenta emisiune de teleshopping nu sunt formulate de
radiodifuzor și nu implică nicio responsabilitate din partea acestuia. Achizițiile de
obiecte confecționate din metale prețioase, aliajele acestora și pietre prețioase ori
asimilate pietrelor prețioase, precum și achiziția oricăror alte produse comercializate
prin intermediul emisiunii de teleshopping se supun controlului autorității de stat din
România și pot fi derulate în condiții de siguranță pentru consumator, doar prin unități
autorizate de ANPC conform OUG 190/2000 cu modificările și completările ulterioare,
precum și a celorlalte reglementări.

Pe toată durata emisiunii, în partea de jos a ecranului au fost afișate următoarele
informații: Comandați acum la: 031 8210 333; MAI MULTE BIJUTERII PE
WWW.BIJUTERIITV.RO; TERMEN DE RETURNARE 30 DE ZILE NUMĂR CU TARIF
NORMAL.”

După analizarea raportului de monitorizare și vizionarea unor secvențe din
înregistrarea emisiunii, cu privire la a cărei conținut a fost sesizat, membrii Consiliului au
apreciat că prezentarea produsului “Brățara magnetică Davis” nu respectă prevederile art.
93 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului
audiovizual, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit dispozițiilor invocate:
Art. 93 - (1) Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de

formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de
respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale şi să nu utilizeze
practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, aşa cum ele sunt definite de Legea
nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu
consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia
consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Cu privire la nerespectarea prevederilor privind principiile unei informări corecte a
publicului, Consiliul a reținut că, în cadrul prezentării, despre produsul “Brățara magnetică
Davis” au fost făcute afirmații precum: “Un adevărat produs, care transformă vieți!
Transformă!, Face minuni!”, cu proprietăți de autovindecare, conform prezentatoarei:
fiind indicat pentru tratarea tensiunii oculare, insomniei, reumatism, ipohondrie,
diabet, cu artrită, cu probleme mari, mari, mari de tot, în ceea ce privește circulația
periferică, probleme de concentrare etc.. putând înlocui cu succes la un preț accesibil
procedurile de magnetoterapie recomandate de medici, fără a se preciza însă în concret
care este natura sau destinația acestui produs, în condițiile în care este prezentat în cadrul
unei emisiuni de teleshopping pentru bijuterii.

Raportat la aceste aspecte, membrii Consiliului au considerat că prezentarea
analizată, respectiv afirmațiile prezentatoarei, nu pot susține onestitatea, realitatea sau
veridicitatea informațiilor referitoare la indicaíi privind starea de sănătate ce dau conținut
promovării produsului.

Membrii Consiliului au apreciat că prezentarea produsului, așa cum este redată în
raportul de monitorizare, respectiv afirmațiile prezentatoarei și informațiile referitoare la
starea de sănătate sau bolile în tratarea cărora este indicat produsul promovat, “Brățara
magnetică Davis”, precum și categoriile de vârstă menționate în mod special în prezentare
în susținerea acestora, nu pot constitui o informare corectă a publicului cu privire la
caracteristicile și calitățile produsului prezentat, ci sunt unele de natură să influențeze și să
modifice în mod esențial comportamentul publicului consumator.

Astfel, membrii Consiliului au apreciat că spotul nu asigură o informare corectă a
publicului, aceeași concluzie fiind formulată, de altfel, și de Consiliul Român de Publicitate
conform punctului de vedere referitor la materialul audiovizual, transmis Consiliului
Național al Audiovizualului sub nr. 8858/26.09.2019.
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Având în vedere aspectele reținute, de natură să influențeze comportamentul
publicului consumator, membrii Consiliului, în calitate de garanţi ai interesului public în
domeniul comunicării audiovizuale, au constatat că prezentarea făcută în cadrul emisiunii
de teleshopping pentru produsul “Brățara magnetică Davis” a avut un conţinut de natură să
contravină normelor legale privind informarea corectă a publicului.

Pentru aceste considerente, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al
Audiovizualului dispune intrarea în legalitate în privinţa materialului de prezentare de
teleshopping pentru produsul “Brățara magnetică Davis”, în sensul ca acesta să fie difuzat
cu respectarea condiţiilor specifice comunicărilor comerciale prevăzute de legislaţia
audiovizuală.

PREŞEDINTE

MARIA MONICA GUBERNAT

Serviciul Juridic, Reglementări și Relații Europene
Şef serviciu, Dumitru Ciobanu


