Către,
S.C. LINKPRESSTV S.R.L.
București, sect. 4, Bd. Constantin Brâncoveanu nr. 116, Bl. M2/III, sc. 3, et. 3, ap.138,
cam. 1
București sect. 1, Piața Presei Libere nr. 1, Casa Presei Libere, Corp C2, et. 3

Decizia nr. 318/23.06.2022
Întrunit în şedinţă publică în ziua de 23 iunie 2022, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Monitorizare în
baza reclamaţiei înregistrate sub nr. 5672/18.05.2022 cu privire la o emisiune de
teleshopping difuzată de postul de televiziune LinkPress TV în data de 18 mai 2022.
Potrivit raportului de monitorizare referitor la difuzarea comunicării comerciale
audiovizuale analizate în ședința publică, din care redăm fragmentele relevante:
”Conform înregistrărilor puse la dispoziție de radiodifuzor, postul de televiziune
LinkPressTVa difuzat, în data de 18.05.2022, în intervalul orar 01:57-02:20, o emisiune de
teleshopping. Aceasta a avut o durată neîntreruptă de aproximativ 23 de minute și au fost
prezentate două produse: LIVER – ALIATUL FICATULUI, respectiv SCOICA VERDE –
Minunea din apele mărilor. Emisiunea a fost încadrată de coperte cu textul TELESHOPING.
Pe toată durata prezentării primului produs, LIVER – ALIATUL FICATULUI, în colțul din
dreapta-sus al ecranului a fost afișată mențiunea teleshopping. Produsul a fost prezentat în
intervalul orar 01:57 – 02:12 (rep. 00.00 – 15:02, selecția 05.18.2022 - Teleshopping 01.57 - Link Press Tv).
Pe toată durata prezentării celui de al doilea produs, SCOICA VERDE – Minunea
din apele mărilor, pe ecran nu a fost afișată mențiunea teleshopping. Produsul a fost
prezentat în intervalul orar 02:12 – 02:20 (rep. 15.02 – 22:50, selecția 05.18.2022 Teleshopping - 01.57 - Link Press Tv).
05.18.2022 - Teleshopping - 01.57 - Link Press Tv:
Produs: LIVER – ALIATUL FICATULUI
În partea dreaptă a ecranului partajat, apare imaginea unui flacon de capsule LIVER,
numărul de telefon 0799.22.77.99, precum și mențiunea numere de telefon cu tarif normal,
iar în partea stângă, un material video care prezintă un corp uman, fiind scos în evidență
ficatul.
Voce din off: Ficatul este al doilea organ ca mărime din corpul omenesc, cântărind
aproximativ două kilograme și se află localizat în coaste, pe partea dreaptă. Buna
funcționare a organismului nostru, depinde de buna funcționare a ficatului. El știe să
realizeze simultan mai multe operații și reacții chimice, decât ar fi capabile cele mai
moderne și mai mari laboratoare, calculatoare sau uzine chimice. Acțiunile biologice ale
ficatului, ca și participarea sa la manifestările noastre vitale, sunt ceva mai importante, chiar
decât cele ale inimii. Pentru a înțelege mai bine cât de important este ficatul pentru
organismul omului, l-am rugat pe domnul Cătălin Luca, să ne dea mai multe informații.
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În partea dreaptă a ecranului partajat, apare imaginea unui flacon de capsule LIVER,
numărul de telefon 0799.22.77.99, precum și mențiunea numere de telefon cu tarif normal,
iar în partea stângă, un domn, care este prezentat, prin mențiune pe ecran, ca fiind Cătălin
Luca.
Cătălin Luca: Ficatul este un organ foarte important din organism. El este implicat în
foarte multe procese metabolice și, de aceea, în momentul în care el suferă, toate aceste
procese se modifică(…) . Foarte multe persoane vin și îmi spun: „Înainte puteam să fac un
efort prelungit de ore în șir. Acum, după două, trei ore, simt că sunt obosit și trebuie să mă
așez.”. Sunt foarte multe femei care vin și îmi zic: „Înainte duceam casa singură. Munceam
și la servici și veneam și acasă, făceam și curat, aveam grijă și de copii, făceam și
mâncare. Acum nu mai pot să fac toate astea. De ce? Pentru că mă simt obosită aproape
permanent.”. Sunt multe persoane care îmi spun: „Merg la servici și după două, trei ore mă
simt obosită. Trebuie să mă așez, să mă întind, să mă odihnesc.”. Unele din ele, care îmi
spun: „Asta mă împiedică să îmi desfășor activitatea, pentru că eu, de exemplu, lucrez cu
mulți oameni, trebuie să le explic, sau să îi coordonez și nu reușesc să fac aceasta, pentru
că, efectiv, mă simt obosită. Trebuie să iau o pauză. Ceea ce nu este firesc. Înainte nu se
petrecea acest lucru.”. Ce arată asta? Ficatul nu funcționează cum trebuie. În momentul în
care ficatul are o suferință, el nu mai are această capacitate de a reduce, uneori, acest
supra-efort de care organismul are nevoie.
(…) Alte semnale pe care ficatul ni le oferă că are o problemă sunt, de exemplu,
senzația de greață, sau de uscăciune a gurii, gustul amar dimineața în gură. Îmi aduc
aminte de un șofer care îmi spunea că lucra pe tir și făcea curse destul de lungi și
dimineața, efectiv, se trezea cu gura uscată și cu senzația de gust amar încât nu-i venea să
mănânce nimic. Mai mult, dacă mânca ceva pe drum, senzația de greață care apărea, îl
împiedica să mai mănânce și altceva. Și îmi spunea că uneori existau zile în care nu mânca
nimic cât făcea curse de o zi, o zi jumătate. Ajunsese să slăbească și să nu mai poată să
muncească și era omul disperat pentru că nu știa ce să facă. Nu știa de unde vin toate
acestea. I-am explicat care este funcția ficatului, i-am dat acest produs LIVER, l-a luat, și
după o lună de zile mi-a spus: „Nu mai am această senzație de uscăciune. Nu mai am
această senzație de greață. Pot să mănânc mult mai bine.”. Mai mult, căpătând încredere și
văzând că produsul are eficiență, a continuat administrarea lui, și după 3 luni de zile mi-a
spus: „Mă simt foarte bine! Nu mai am senzația de oboseală nejustificată. Nu mai am
senzația de greață și de uscăciune. Ficatul funcționează cum trebuie.”. Dacă nu ascultăm
semnale pe care ficatul ni le dă, atunci această afectare a ficatului avansează și devine
mult mai grav. Sunt multe persoane care vin în stadii mult mai avansate. Au lichid în
abdomen, sau picioarele sunt foarte umflate, unii dintre ei, chiar, efectiv, le curge apa prin
piele. Au o stare de rău generală, au o stare de slăbiciune că nu poa să meargă singuri
până la baie. Pentru ei, viața e un chin. Și, chiar îmi spun: „Nu vreau să devin o povară
pentru ceilalți! Nu vreau să mă chinui și eu și să îi chinui și pe ceilalți.”. Mă întreabă ce este
de făcut. Acest produs, LIVER, prin substanțele care le are în interior, ajută ficatul să se
decongestioneze, să purifice ficatul, și mai mult de atât, să determine, să inițieze și să
susțină procesul de regenerare a ficatului. Îmi aduc aminte de o persoană care venise
însoțit de rude, pentru că el nu putea să se deplaseze singur, pentru că avea foarte mult
lichid în abdomen, picioarele erau pline de apă, chiar curgea apa prin piele, se simțea
extraordinar de rău, nu mai avea poftă de mâncare, nu mai avea chef de viață și, chiar, mia spus: „Mă simt îngrozitor! Am devenit o povară pentru ceilalți. Îmi este greu și mie, le este
greu și celorlalți cu mine. Ce este de făcut? Mai există vreo șansă?”. I-am dat acest produs
LIVER, a început să îl ia în doze crescătoare, însoțit de un anumit regim alimentar. După o
lună de zile mi-a spus: „Lichidul din abdomen este aproape la jumătate. Picioarele s-au
dezumflat foarte mult. Deja mă simt mult mai ușor. Merg singur la baie.”. Văzând aceste
efecte, căpătând încredere, a continuat să ia produsul LIVER. După 3 luni de zile, mi-a
spus: „Nu mai am lichid în abdomen. Picioarele îmi sunt normale. Mă duc și îmi fac singur
de mâncare. Nu mai sunt o povară pentru ceilalți.”. (….)
Voce din off: Sunați și comandați acum noul produs LIVER, la prețul de numai 170 de
lei/flacon. Da! Ați auzit bine! Noul produs LIVER, la numai 170 de lei. Sunați și profitați de
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oferta Bio-natura Plant. Dacă comandați trei flacoane de LIVER, primiți încă unul gratuit.
Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Sunați și comandați. Acesta este un
supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!

(…)

În partea de jos a ecranului:
PRODUS ÎN ROMÂNIA 3+1 GRATUIT
SECRETUL MEDICINEI MODERNE.
Pe burtieră, rulează textele: NOU! REVOLUȚIONARUL SUPLIMENT LIVER LA
NUMAI 170 RON! COMANDAȚI ACUM TREI FLACOANE ȘI PRIMIȚI UNUL GRATUIT!
3+1 GRATUIT!
Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
Produs: SCOICA VERDE – Minunea din apele mărilor
(rep. 15.02) În partea dreaptă a ecranului partajat, apare o doamnă, care este
prezentată prin mențiune pe ecran, Dr. Camelia Roșu, care prezintă beneficiile
produsului, iar în partea stângă, imaginea flaconului de capsule prezentat, precum și
diferite imagini cu Scoica verde.
Dr. Camelia Roșu: Scoica verde, un alt dar inestimabil, pe care natura ni-l oferă și a
cărei compoziție ne ajută foarte mult să depășim bolile acute, bolile cronice.
În partea dreaptă a ecranului partajat, apar imagini cu scoici verzi, iar în partea stângă,
diferite imagini cu locul în care cresc respectivele scoici, precum și momente din timpul
procesării lor.
Voce din off: Scoicile verzi cresc doar pe coasta Noii Zeelande, în ape curate, intacte,
nepoluate, protejate prin lege. Scoicile sunt din culturi acvatice, dezvoltate organic. Țara de
proveniență este deja cunoscută pe plan mondial, datorită faptului că are cele mai curate
ape la nivel mondial, iar faptul că scoicile verzi, pe care le folosim sunt dintr-o zonă
protejată, le fac să fie numite „Minunile din apa mărilor”. Scoicile verzi prezintă beneficii
pentru sănătate, iar acestea derivă dintr-un conținut ridicat de acizi grași, esențiali, adică
Omega 3. Scoica verde este un supliment alimentar cu o formulă unică, natural 100%,
fără efecte secundare, susținut de numeroase studii clinice.
În partea dreaptă a ecranului partajat, apare o doamnă, care este prezentată prin
mențiune pe ecran, Dr. Camelia Roșu, care prezintă beneficiile produsului, iar în
partea stângă, imagini ale scoicii verzi, precum și a flaconului de capsule.
Dr. Camelia Roșu: Se găsește în apele curate ale Noii Zeelande, acolo fiind un mediu
propice. În compoziția scoicii verzi, există acizi grași esențiali și sunt numiți esențiali pentru
că nu sunt sintetizați de organismul uman, și atunci, aportul din afară este absolut necesar.
Acizii grași Omega 3, despre care deja știm că au nenumărate efecte, alături de care, în
Scoica verde, se mai găsește Superoxid dismutaza, o enzimă care are o puternică calitate
de protecție împotriva oxidării, deci este un anti-oxidant excepțional și care face ca
procesele de îmbătrânire să fie temporizate. Protejează țesuturile organismului. De
asemenea, în Scoica verde, pe lângă acestea, se mai găsesc și proteine, enzime, minerale
importante. Nu în ultimul rând, acizii grași esențiali au rolul de inhibare a unei enzime care
are rol în inflamație… (neinteligibil)… și, iată că, prin această structură, se mai regăsesc și
mucopolizaharide, despre care se știe că au efect benefic în articulații, în prevenirea
durerilor din zonele articulare. Iată că, în acest fel, prin această compoziție, Scoica verde,
își dovedește calitatea de a fi una dintre cele mai prețioase surse de substanțe
antiinflamatorii din natură, în acest moment.
(…)
Voce din off: Există mai multe tipuri de reumatism. Această denumire fiind folosită
pentru afecțiunile articulațiilor, oaselor și mușchilor, reumatism articular, reumatism articular
acut, reumatism inflamator, reumatism degenerativ, poliartrită degenerativă, artroză. Ca să
înțelegem gravitatea acestei afecțiuni, putem observa că în România, circa 60% din
populație are o boală reumatică. Sunt peste 200 de afecțiuni reumatice.
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În partea dreaptă a ecranului partajat, apare o doamnă, care este prezentată prin
mențiune pe ecran, Dr. Camelia Roșu, care vorbește despre diferite afecțiuni și
prezintă beneficiile produsului, iar în partea stângă, imagini cu un corp uman fiind
scoase în evidență diferite părți ale corpului, în funcție de afecțiunea la care vorbitorul face
referire.
Dr. Camelia Roșu: Afecțiuni cerebrale, bolile intestinale, bolile digestive, multe dintre
ele, Colita ulcerativă, Colita cronică, boli ale aparatului respirator. Da, într-adevăr, își au…
și nu mai vorbim de bolile reumatismale ale aparatului osteo-articular, bolile articulațiilor,
au, într-adevăr, la bază acest sindrom inflamator.
(…) Dr. Camelia Roșu: Patologia care agresează cel mai mult pacientul, la ora
actuală, și la noi în țară, și în lume, datorită unui stil de viață incorect, este patologia
cardiovasculară. Și aici, există o coerență extraordinară între calitățile și beneficiile scoicii
verzi, cu ceea ce are nevoie un pacient cardiovascular pentru a-și lungi viața și calitatea…
pentru a beneficia de o calitate a vieții. Din acest punct de vedere, extrasul concentrat de
scoică verde și Scoica verde prin proprietățile sale anti-inflamatoare și anti-agregante
plachetare, adică duce la o scădere a vâscozității sângelui. Aceasta face ca apariția
cheagurilor să fie întârziată, sau să ne protejeze împotriva acestor cheaguri, implicit,
posibilitatea apariției accidentului vascular să scadă. Iată! Sau, nu în ultimul rând, referindune la faptul că scade colesterolul, scade, de asemenea, trigliceridele, care sunt
răspunzătoare de formarea plăcilor ateromatoase la nivelul arterelor coronariene, ne ajută,
ne protejează, împotriva infarctului miocardic sau, odată produs un infarct, scade efectele
ulterioare rămase. Colesterolul rău este înlocuit de unii din acizii grași Omega 3, și în felul
acesta, profilul lipidic al bolnavului, se normalizează.(…)”
Astfel, în urma analizării raportului și a vizionării unor scurte secvențe din cele două
comunicări comerciale pentru suplimentele alimentare LIVER și Scoica Verde, membrii
Consiliului au constatat că acestea au fost difuzate cu încălcarea prevederilor art. 126
alin. (2) din Codul Audiovizualului, în condițiile în care ”beneficiile” pentru sănătate ori
afecțiunile pentru care sunt recomandate respectivele suplimente alimentare sunt
prezentate de către persoane care pretind public (Cătălin Luca - conform informațiilor
postate pe pagina de internet) că au calitate de medic sau sunt prezentate ca atare în
cadrul comunicării comerciale audiovizuale (prezentată prin mențiune pe ecran, Dr.
Camelia Roșu) .
Or, potrivit dispozițiilor art. 126 alin. (2) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de
reglementare a conținutului audiovizual, cu completările și modificările ulterioare, este
interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping în care personal medical sau farmacişti
recomandă ori avizează produse alimentare destinate minorilor, produse şi tratamente
medicale sau suplimente alimentare.
Pentru aceste considerente, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional
al Audiovizualului a decis intrarea în legalitate în privinţa comunicărilor comerciale
audiovizuale pentru produsele LIVER și Scoica Verde ce au făcut obiectul analizei, în
sensul ca acestea să fie difuzate cu respectarea normelor privind comunicările
comerciale audiovizuale impuse de legislația din domeniu.
VICEPREŞEDINTE,
NICOLAIE BĂLAȘA SORESCU
Serviciul Juridic, Reglementări și
Relații Europene
Şef serviciu, Dumitru Ciobanu
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