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ĮVADAS 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu, vykdo Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme 

nustatytų reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą dėl kosmetikos gaminių reklamos. Lietuvos 

Respublikos reklamos įstatymo 2 straipsnio 8 punkte nustatyta, kad reklama – bet kokia forma ir bet 

kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens ūkine komercine, finansine ar 

profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto 

įsigijimą, turtinių teisių ar įsipareigojimų perėmimą.  

Reglamento Nr. 1223/2009 2 straipsnio 1 dalies a punkte įtvirtintas kosmetikos gaminio 

apibrėžimas – tai medžiaga ar mišinys, skirtas išorinėms žmogaus dalims (epidermiui, plaukams, 

nagams, lūpoms ir išoriniams lyties organams) arba dantims ar burnos ertmės gleivinei, norint tik 

arba daugiausia valyti, kvėpinti, pakeisti išvaizdą, apsaugoti išlaikyti jų gerą būklę, arba pašalinti 

kūno kvapus. Reglamento Nr. 1223/2009 20 straipsnio 1 dalis nustato, jog ženklinant, pateikiant 

rinkai ir reklamuojant kosmetikos gaminius, draudžiama naudoti formuluotes, pavadinimus, prekės 

ženklus, vaizdinius ar kitus ženklus, kurie perkeltine ar kita prasme įteigtų, kad gaminiai turi 

savybių arba funkcijų, kurių iš tiesų neturi.  

2013-05-16, įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo redakcijai, buvo 

įtrauktas 17 straipsnis, kuris nustato, kad 2009-11-30 Reglamento Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos 

gaminių nuostatų neatitinkanti reklama yra draudžiama. 

Atsižvelgdama į tai, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2017-01-25 įsakymu Nr. 1-20 „Dėl 

reklamos stebėsenos (monitoringo) srities 2017 m. patvirtinimo“, 2017 m. atliko ekologiškų 

kosmetikos produktų reklamos stebėseną (monitoringą), kuriuo, tikrinant reklamos skleidėjų 

interneto tinklalapius ir juose pateikiama informaciją, buvo siekiama išsiaiškinti, ar reklamos 

skleidėjai kosmetikos gaminių reklamose naudoja teiginius, kurie yra leidžiami pagal Reglamentą 

Nr. 1223/2009. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, atsižvelgdama į turimus žmogiškuosius 

išteklius, taip pat į ūkio subjektų veiklos mastą, patikrino internetu prieinamų pardavėjų skleidžiamą 

informaciją apie kosmetikos gaminius šių komercinės veiklos subjektų interneto tinklalapiuose:  

UAB 100 Pure Natūrali kosmetika (www.100pure.lt), UAB „BIOK laboratorija“ (www.biok.lt), 

UAB „Ekonatura“ (www.bioeco.lt), UAB „Elfų namai“ (www.elfunamai.lt), MB „Filmai ir kvapai“ 

(www.samoningosmamos.lt), Giedrės Mačėnienės IĮ (www.eko-jums.lt), Gyva Kosmetika,  

UAB (www.ambrozija.lt), Ilonos Rajeckaitės firma „Lemurija“ (www.lemurija.lt), Lauryno 

Eitavičiaus IĮ (www.argan.lt), UAB „Lumina vera“ (www.gyvinamai.lt), Marinos Sargsian IĮ 

(www.beautyfly.lt), VšĮ „Biokosmetikos akademija“ (www.biocos.lt), UAB „Ekokomfortas“ 

(www.ekokomfortas.lt), UAB „Uoga Uoga“ (www.uogauoga.lt). 

Stebėsenos metu Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba iš aukščiau nurodytų interneto 

tinklalapių atsitiktine tvarka atrinko įvairius kosmetikos gaminius ir raštu kreipėsi į komercinės 

veiklos subjektus su rekomendacija pakeisti kosmetikos gaminių reklamas, galimai pažeidžiančias 

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 17 straipsnio nuostatą.  

Toliau šiame apibendrinime pateikiama aukščiau nurodytų komercinės veiklos subjektų 

vartotojams teikiama informacija apie kosmetikos gaminių savybes. Pateikiamos stebėsenos 

(monitoringo) išvados. 
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KOMERCINĖS VEIKLOS SUBJEKTAI, KURIŲ INTERNETO TINKLALAPIAI BUVO 

TIKRINTI 

 

Nr. SUBJEKTAS INTERNETO TINKLALAPIAI 

1. UAB 100 Pure Natūrali kosmetika 
 

www.100pure.lt 

2. UAB „BIOK laboratorija“ 

 

www.biok.lt 

 

3. UAB „Ekonatura“ 

 

www.bioeco.lt 

 

4. UAB „Elfų namai“ 

 

www.elfunamai.lt 

5. MB „Filmai ir kvapai“ 

 

www.samoningosmamos.lt 

6. Giedrės Mačėnienės IĮ 

 

www.eko-jums.lt 

7. Gyva Kosmetika, UAB 

 

www.ambrozija.lt 

8. Ilonos Rajeckaitės firma „Lemurija“ 

 

www.lemurija.lt 

9.  Lauryno Eitavičiaus IĮ 

 

www.argan.lt 

10. UAB „Lumina vera“ 

 

www.gyvinamai.lt 

11. Marinos Sargsian IĮ 

 

www.beautyfly.lt 
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12. VšĮ „Biokosmetikos akademija“ 

 

www.biocos.lt 

13. UAB „Ekokomfortas“ 

 

www.ekokomfortas.lt 

14. UAB „Uoga Uoga“ 

 

www.uogauoga.lt 

 

UAB 100 PURE NATŪRALI KOSMETIKA 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdydama reklamos srities stebėseną 

(monitoringą), pastebėjo, kad UAB 100 Pure Natūrali kosmetika interneto tinklalapyje 

www.100pure.lt skleidžia produktų Ekologiškas alyvuogių aliejaus muilas – Levandos“, 

„Ekologiškas alyvuogių aliejaus muilas - Rausvas greipfrutas“, „Ekologiškas alyvuogių aliejaus 

muilas - Caffeine (su kava)“, „Ekologiškas gydomasis lūpų balzamas: Lizinas + žolelės“, 

„Ekologiškos Matcha arbatos odą lyginantis veido šveitiklis su antioksidantais“, „Ekologiškas 

levandų veido tonikas su MSM ir DMAE“, „Ekologiškų agurkų sulčių veido prausiklis“ reklamas, 

kuriose nurodyta, kad gaminių sudėtis yra 100 % natūrali, gaminiai yra ekologiški arba iš 

sertifikuotų ekologiškų medžiagų. Taip pat Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nustatė, 

kad produkto „Ekologiškas gydomasis lūpų balzamas: Lizinas + žolelės“ reklamoje taip pat 

nurodoma, jog šis produktas turi gydomųjų ar profilaktinių savybių: „gydomasis lūpų balzamas“, 

„kuris padeda esant peršalimui“, „Lizinas intensyviai padeda kovoti su Herpes virusu. Papildomos 

gydomosios žolelės padeda esant kitiems peršalimo simptomams, tokiems kaip lūpų skylinėjimas, 

perštėjimas, deginimas, paraudimas ir pan.“, „gydo lūpas nuo Herpes viruso“, „padeda nuo kitų 

peršalimo simptomų“. 
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Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 21 straipsnio 

1 dalies 2 punktu, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-08-22 raštu Nr. 4-5891 

kreipėsi į UAB 100 Pure Natūrali kosmetika prašydama pateikti patvirtinančius įrodymus, kad 

produktai „Ekologiškas alyvuogių aliejaus muilas – Levandos“, „Ekologiškas alyvuogių aliejaus 

muilas - Rausvas greipfrutas“, „Ekologiškas alyvuogių aliejaus muilas - Caffeine (su kava)“, 

„Ekologiškas gydomasis lūpų balzamas: Lizinas + žolelės“, „Ekologiškos Matcha arbatos odą 

lyginantis veido šveitiklis su antioksidantais“, „Ekologiškas levandų veido tonikas su MSM ir 

DMAE“, „Ekologiškų agurkų sulčių veido prausiklis“ ir/ar jų sudedamosios dalys yra ekologiški,  

t. y. pateikti tai patvirtinančius ekologiškumo sertifikatus; pateikti informaciją, kuriai produktų 
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grupei (vaistinis preparatas ar kosmetikos gaminys) priklauso produktas „Ekologiškas gydomasis 

lūpų balzamas: Lizinas + žolelės“, taip pat, jeigu šis produktas yra kosmetikos gaminys, ar jis yra 

notifikuotas.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-09-20 gavo UAB 100 Pure Natūrali 

kosmetika raštą, kuriame bendrovė nurodė, kad prašo pratęsti terminą atsakymui pateikti iki  

2017-10-06, kadangi bendrovei reikia daugiau laiko tam tikriems sertifikatams pateikti. Bendrovė 

nurodė, kad iš prekės „Ekologiškas gydomasis lūpų balzamas: Lizinas + žolelės“ reklamos pašalino 

žodžius „ekologiškas“ bei „gydomasis“ bei pakeitė šio produkto pavadinimą į „Natūralus lūpų 

balzamas: Lizinas + žolelės“. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-10-12 gavo UAB 100 Pure Natūrali 

kosmetika raštą, kuriame bendrovė nurodė, kad teikia Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai 

bendrovės platinamos kosmetikos gamintojo „Purity cosmetics“ ekologiškumo sertifikatą.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, įvertinusi UAB 100 Pure Natūrali kosmetika 

pateiktą sertifikatą, pažymi, kad minėtame sertifikate, kuris yra išduotas Jungtinėse Amerikos 

Valstijose registruotai bendrovei „Purity cosmetics“, nenurodyta, jog UAB 100 Pure Natūrali 

kosmetika reklamuojami produktai „Ekologiškas alyvuogių aliejaus muilas – Levandos“, 

„Ekologiškas alyvuogių aliejaus muilas - Rausvas greipfrutas“, „Ekologiškas alyvuogių aliejaus 

muilas - Caffeine (su kava)“, „Ekologiškos Matcha arbatos odą lyginantis veido šveitiklis su 

antioksidantais“, „Ekologiškas levandų veido tonikas su MSM ir DMAE“, „Ekologiškų agurkų 

sulčių veido prausiklis“ yra ekologiški.  

Atsižvelgdama į tai, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-12-12 raštu Nr. 4-

8782 pateikė UAB 100 Pure Natūrali kosmetika rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos reklamos 

įstatymo 17 straipsnio ir nurodė, kad interneto tinklalapyje www.100pure.lt skleidžiama produktų 

„Ekologiškas alyvuogių aliejaus muilas – Levandos“, „Ekologiškas alyvuogių aliejaus muilas - 

Rausvas greipfrutas“, „Ekologiškas alyvuogių aliejaus muilas - Caffeine (su kava)“, „Ekologiškos 

Matcha arbatos odą lyginantis veido šveitiklis su antioksidantais“, „Ekologiškas levandų veido 

tonikas su MSM ir DMAE“, „Ekologiškų agurkų sulčių veido prausiklis“ reklamos galimai pažeidžia 

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 17 straipsnio nuostatą. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos 

tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 

pasiūlė UAB 100 Pure Natūrali kosmetika pakeisti minėtų produktų reklamą pašalinant teiginius, 

kuriais nurodoma, jog minėti produktai yra ekologiški, natūralūs ar pagaminti iš ekologiškų žaliavų 

bei teiginius, kuriais nurodomos gydomosios ar profilaktinės produktų savybės (pvz., „gydo lūpas nuo 

Herpes viruso“, „padeda nuo kitų peršalimo simptomų“). Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 

taip pat rekomendavo peržiūrėti ir kitų interneto tinklalapyje www.100pure.lt parduodamų produktų 

reklamą. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-12-20 gavo UAB 100 Pure Natūrali 

kosmetika raštą, kuriame bendrovė nurodė, kad dar kartą kreipėsi į 100 % Pure kosmetikos 

gamintoją „Purity cosmetics“ ir paprašė pateikti ne tik įmonės sertifikatą, kurį bendrovė Valstybinei 

vartotojų teisių apsaugos tarnybai yra pateikusi, bet ir papildomus sertifikatus, įrodančius nurodytų 

gaminių ekologiškumą. Bendrovė nurodė, kad dėl laiko trūkumo iki šiol minėta bendrovė nėra 

pateikusi, todėl UAB 100 Pure Natūrali kosmetika atsižvelgė į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 

tarnybos rekomendaciją ir iš bendrovės interneto tinklalapio pašalino ekologiškumą nurodančius 

teiginius iš minėtų produktų pavadinimų ir aprašymų iki tol, kol bus gauti ekologiškumą 

patvirtinantys sertifikatai. 

 

UAB „BIOK LABORATORIJA“ 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdydama reklamos srities stebėseną 

(monitoringą), pastebėjo, kad UAB „BIOK laboratorija“ interneto tinklalapyje www.biok.lt 

skleidžia produktų „MARGARITA EKOLOGIŠKA Kasdienės veido ir kūno priežiūros kremas 
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vaikams 50ml“, „MARGARITA EKOLOGIŠKA Rankų muilas su medaus ir linų ekstraktais 

400ml“, „ECODENTA COSMOS Ekologiška dantų pasta nuo apnašų su natūraliu kokosų aliejumi 

ir cinko druska 100 ml“, „ECODENTA COSMOS Ekologiška dantų pasta su papajos ekstraktu 

natūraliai balinanti dantis 100 ml“ reklamas, kuriose nurodyta, kad gaminiai yra ekologiški. Taip 

pat Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nustatė, kad produkto „MARGARITA“ 

INTYMIOS HIGIENOS PRAUSIKLIS, 300 ml“ reklamoje taip pat nurodoma, jog šis produktas 

turi gydomųjų ar profilaktinių savybių: „gydo uždegimus“. Produkto „ARAS“ DRĖKINAMASIS 

VEIDO KREMAS NORMALIAI ODAI“ reklamoje nurodyta, jog „propolis dezinfekuoja ir gydo 

smulkias žaizdeles“. 
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Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 21 straipsnio  

1 dalies 2 punktu, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-08-22 raštu Nr. 4-5893 

kreipėsi į UAB „BIOK laboratorija“ prašydama pateikti patvirtinančius įrodymus, kad produktai 

„MARGARITA EKOLOGIŠKA Kasdienės veido ir kūno priežiūros kremas vaikams 50ml“, 

„MARGARITA EKOLOGIŠKA Rankų muilas su medaus ir linų ekstraktais 400ml“, 

„ECODENTA COSMOS Ekologiška dantų pasta nuo apnašų su natūraliu kokosų aliejumi ir cinko 

druska 100 ml“, „ECODENTA COSMOS Ekologiška dantų pasta su papajos ekstraktu natūraliai 

balinanti dantis 100 ml“ yra ekologiški, t .y. pateikti tai patvirtinančius ekologiškumo sertifikatus; 

pateikti informaciją, kuriai produktų grupei (vaistinis preparatas ar kosmetikos gaminys) priklauso 

produktai „MARGARITA“ INTYMIOS HIGIENOS PRAUSIKLIS, 300 ml“ bei „ARAS“ 

DRĖKINAMASIS VEIDO KREMAS NORMALIAI ODAI“, taip pat, jeigu šie produktai yra 

kosmetikos gaminiai, ar jie yra notifikuoti. 
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Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-08-31 gavo UAB „BIOK laboratorija“ 

raštą, kuriame bendrovė nurodė, kad produktai „MARGARITA“ INTYMIOS HIGIENOS 

PRAUSIKLIS, 300 ml“ bei „ARAS“ DRĖKINAMASIS VEIDO KREMAS NORMALIAI ODAI“ 

yra išimti iš bendrovės asortimento. Bendrovė nurodė, kad produktų „MARGARITA 

EKOLOGIŠKA Kasdienės veido ir kūno priežiūros kremas vaikams 50ml“ bei „MARGARITA 

EKOLOGIŠKA Rankų muilas su medaus ir linų ekstraktais 400ml“ reklama buvo pakeista, iš jos 

pašalinant teiginius, kurie galimai galėtų klaidinti vartotojus. Bendrovė nurodė, kad produktai 

„ECODENTA COSMOS Ekologiška dantų pasta nuo apnašų su natūraliu kokosų aliejumi ir cinko 

druska 100 ml“ bei „ECODENTA COSMOS Ekologiška dantų pasta su papajos ekstraktu natūraliai 

balinanti dantis  

100 ml“ yra ekologiški produktai bei pateikė tai patvirtinančius dokumentus. Valstybinė vartotojų 

teisių apsaugos tarnyba atkreipė dėmesį, kad UAB „BIOK laboratorija“ nepateikė įrodymų, jog 

produktai „MARGARITA EKOLOGIŠKA Kasdienės veido ir kūno priežiūros kremas vaikams 

50ml“, „MARGARITA EKOLOGIŠKA Rankų muilas su medaus ir linų ekstraktais 400ml“ yra 

ekologiški.  

Atsižvelgdama į tai, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-12-12 raštu Nr. 4-

8785 pateikė UAB „BIOK laboratorija“ rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo  

17 straipsnio ir nurodė, kad interneto tinklalapyje www.biok.lt skleidžiama produktų „MARGARITA 

EKOLOGIŠKA Kasdienės veido ir kūno priežiūros kremas vaikams 50ml“, „MARGARITA 

EKOLOGIŠKA Rankų muilas su medaus ir linų ekstraktais 400ml“ reklamos galimai pažeidžia 

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 17 straipsnio nuostatą. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos 

tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 

UAB „BIOK laboratorija“ pakeisti minėtų produktų reklamą pašalinant teiginius, kuriais nurodoma, 

jog minėti produktai yra ekologiški, natūralūs ar pagaminti iš ekologiškų žaliavų arba pateikti šiuos 

teiginius pagrindžiančius įrodymus. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba taip pat 

rekomendavo peržiūrėti ir kitų interneto tinklalapyje www.biok.lt parduodamų produktų reklamą. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-12-19 gavo UAB „BIOK laboratorija“ 

raštą, kuriame bendrovė nurodė, kad produktų „MARGARITA EKOLOGIŠKA Kasdienės veido ir 

kūno priežiūros kremas vaikams 50ml“ bei „MARGARITA EKOLOGIŠKA Rankų muilas su 

medaus ir linų ekstraktais 400ml“ reklamos buvo pašalintos iš bendrovės interneto tinklalapio 

www.biok.lt.  

 

UAB „EKONATURA“ 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdydama reklamos srities stebėseną 

(monitoringą), pastebėjo, kad UAB „Ekonatura“ interneto tinklalapyje www. bioeco.lt skleidžia 

produktų „Trevarno ekologiškas medaus ir cukraus šveitiklis kūnui“, „Ekologiškas Kivvi 

dėkinantis dušo gelis su vanile ir apelsinais“, „Ekologiškas Kivvi drėkinantis dušo gelis su 

bergamote ir japoniniu laureniu“, „Handmade Naturals natūralus žolelių šampūnas nuo psoriazės“, 

„Ekologiškas švelnus prausiklis kūdikiams“ reklamas, kuriose nurodyta, kad gaminių sudėtis yra 

100 % natūrali, gaminiai yra ekologiški arba iš sertifikuotų ekologiškų medžiagų. 
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Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 21 straipsnio  

1 dalies 2 punktu, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-08-22 raštu Nr. 4-5892 

kreipėsi į UAB „Ekonatura“ prašydama pateikti patvirtinančius įrodymus, kad produktai „Trevarno 

ekologiškas medaus ir cukraus šveitiklis kūnui“, „Ekologiškas Kivvi dėkinantis dušo gelis su vanile 

ir apelsinais“, „Ekologiškas Kivvi drėkinantis dušo gelis su bergamote ir japoniniu laureniu“, 

„Handmade Naturals natūralus žolelių šampūnas nuo psoriazės“, „Ekologiškas švelnus prausiklis 

kūdikiams“ ir/ar jų sudedamosios dalys yra ekologiški, t. y. pateikti tai patvirtinančius 

ekologiškumo sertifikatus; pateikti informaciją ir pagrindžiančius įrodymus, ar produktai „Trevarno 

ekologiškas medaus ir cukraus šveitiklis kūnui“, „Ekologiškas Kivvi dėkinantis dušo gelis su vanile 

ir apelsinais“, „Ekologiškas Kivvi drėkinantis dušo gelis su bergamote ir japoniniu laureniu“, 

„Handmade Naturals natūralus žolelių šampūnas nuo psoriazės“, „Ekologiškas švelnus prausiklis 

kūdikiams“ yra notifikuoti kosmetikos gaminiai. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-10-30 gavo UAB „Ekonatura“ raštą, 

kuriame bendrovė nurodė, kad produktus „Ekologiškas Kivvi dėkinantis dušo gelis su vanile ir 

apelsinais“, „Ekologiškas Kivvi drėkinantis dušo gelis su bergamote ir japoniniu laureniu“ 

bendrovei teikia UAB „Elfų namai“, o UAB „Ekonatura“ vadovaujasi šios bendrovės pateikta 

informacija. Bendrovė nurodė, kad produktą „Ekologiškas švelnus prausiklis kūdikiams“ bendrovei 

teikia  

UAB „Nėnius“, o UAB „Ekonatura“ vadovaujasi šios bendrovės pateikta informacija. Bendrovė 

nurodė, kad produktu Trevarno ekologiškas medaus ir cukraus šveitiklis kūnui“ bendrovė 

nebeprekiauja, paskutinis vienetas parduotas 2015-08-31. Bendrovė nurodė, kad produktas 

„Handmade Naturals natūralus žolelių šampūnas nuo psoriazės“ nėra notifikuotas kosmetikos 

gaminys, tačiau artimiausiu metu planuojama tą padaryti. Bendrovė nurodė, kad peržiūrės ir kitus 

bendrovės parduodamus produktus. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nustatė, kad  

UAB „Ekonatura“ nepateikė įrodymų, jog produktai „Ekologiškas Kivvi dėkinantis dušo gelis su 

vanile ir apelsinais“, „Ekologiškas Kivvi drėkinantis dušo gelis su bergamote ir japoniniu laureniu“, 

„Ekologiškas švelnus prausiklis kūdikiams“ yra ekologiški notifikuoti kosmetikos gaminiai. 

Atsižvelgdama į tai, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-12-12 raštu Nr. 4-

8786 pateikė UAB „Ekonatura“ rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo  

17 straipsnio ir nurodė, kad interneto tinklalapyje www.bioeco.lt skleidžima produktų, „Ekologiškas 
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Kivvi dėkinantis dušo gelis su vanile ir apelsinais“, „Ekologiškas Kivvi drėkinantis dušo gelis su 

bergamote ir japoniniu laureniu“, „Ekologiškas švelnus prausiklis kūdikiams“ reklamos galimai 

pažeidžia Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 17 straipsnio nuostatą. Valstybinė vartotojų teisių 

apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 21 straipsnio 1 dalies  

6 punktu, pasiūlė UAB „Ekonatura“ pakeisti minėtų produktų reklamą pašalinant teiginius, kuriais 

nurodoma, jog minėti produktai yra ekologiški, natūralūs ar pagaminti iš ekologiškų žaliavų bei 

notifikuoti gaminį „Handmade Naturals natūralus žolelių šampūnas nuo psoriazės“. Valstybinė 

vartotojų teisių apsaugos tarnyba taip pat rekomendavo peržiūrėti ir kitų interneto tinklalapyje 

www.bioeco.lt parduodamų produktų reklamą. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-12-20 gavo UAB „Ekonatura“ raštą, 

kuriame bendrovė nurodė, kad iki 2018-03-01 įsipareigoja visus produktus notifikuoti, kurie dar nėra 

notifikuoti bei iki minėtos datos peržiūrės bendrovės interneto tinklalapyje skleidžiamą produktų 

reklamą bei pateiks tik teisingą informaciją apie produktus.  

 

UAB „ELFŲ NAMAI“ 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdydama reklamos srities stebėseną 

(monitoringą), pastebėjo, kad UAB „Elfų namai“ interneto tinklalapyje www.elfunamai.lt skleidžia 

produktų „Ekologiškas Kivvi kūno marmeladas su apelsinais ir vanile“, „Ekologiškas Kivvi kūno 

marmeladas su bergamote ir japoniniu laureniu“, „Ekologiškas Kivvi šveičiamasis dušo gelis su 

Citrina ir Mėta“, „Atgaivinantis levandų kremas pavargusioms kojoms AGRONATURA 75 ml“, 

„Karawan Authentic ekologiškas sezamo aliejus/100 ml“ reklamas, kuriose nurodyta, kad gaminiai 

yra ekologiški arba iš sertifikuotų ekologiškų medžiagų. 
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Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 21 straipsnio  

1 dalies 2 punktu, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-08-22 raštu Nr. 4-5894 

kreipėsi į UAB „Elfų namai“ prašydama pateikti pateikti informaciją, ar produktai „Ekologiškas 

Kivvi kūno marmeladas su apelsinais ir vanile“, „Ekologiškas Kivvi kūno marmeladas su 

bergamote ir japoniniu laureniu“, „Ekologiškas Kivvi šveičiamasis dušo gelis su Citrina ir Mėta“, 

„Atgaivinantis levandų kremas pavargusioms kojoms AGRONATURA 7“, „Karawan Authentic 

ekologiškas sezamo aliejus/100ml“ yra kosmetikos gaminiai ir jeigu taip, pateikti informaciją bei 

pagrindžiančius įrodymus, ar gaminiai yra notifikuoti; pateikti patvirtinančius įrodymus, kad 

produktai „Ekologiškas Kivvi kūno marmeladas su apelsinais ir vanile“, „Ekologiškas Kivvi kūno 



19 

 

marmeladas su bergamote ir japoniniu laureniu“, „Ekologiškas Kivvi šveičiamasis dušo gelis su 

Citrina ir Mėta“, „Atgaivinantis levandų kremas pavargusioms kojoms AGRONATURA 75ml“, 

„Karawan Authentic ekologiškas sezamo aliejus/100ml“ yra ekologiški, t .y. pateikti tai 

patvirtinančius ekologiškumo sertifikatus. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-09-14 gavo UAB „Elfų namai“ raštą, 

kuriame bendrovė nurodė, kad produktai „Ekologiškas Kivvi kūno marmeladas su apelsinais ir 

vanile“, „Ekologiškas Kivvi šveičiamasis dušo gelis su Citrina ir Mėta“, „Ekologiškas Kivvi kūno 

marmeladas su bergamote ir japoniniu laureniu“ bei „Karawan Authentic ekologiškas sezamo 

aliejus/100ml“ yra notifikuoti kosmetikos gaminiai. Bendrovė nurodė, kad perkinis ženklas 

„AGRONATURA“ yra nebegaminamas, produktai gaminami kitu prekiniu ženklu – 

„CARASANA“. Bendrovė nurodė, kad produktas „Atgaivinantis levandų kremas pavargusioms 

kojoms AGRONATURA (CARASANA)75ml“ taip pat yra notifikuotas kosmetikos gaminys. 

Bendrovė nurodė, kad visi šie produktai yra ekologiški bei pateikė tai patvirtinančius „Ecocert“ 

sertifikatus. Bendrovė nurodė, kad, atsižvelgdama  į tai, kad prekinis ženklas „AGRONATURA“ 

yra nebegaminamas, o bendrovė neturi produkto „Atgaivinantis levandų kremas pavargusioms 

kojoms AGRONATURA 75 ml“ ekologiškumą patvirtinančio dokumento, UAB „Elfų namai“ 

pakeitė produkto aprašymą ir pašalino informaciją apie produkto ekologiškumą. 

Atsižvelgdama į tai, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-12-12 raštu Nr. 4-

8789 pateikė UAB „Elfų namai“ rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo  

17 straipsnio ir nurodė, kad yra pagrindas įtarti, kad UAB „Elfų namai“ produkto Atgaivinantis 

levandų kremas pavargusioms kojoms AGRONATURA 75 ml“ reklamoje nurodydama, jog 

produktas yra ekologiškas, tačiau neturėdama tai pagrindžiančių įrodymų, galėjo pažeisti Lietuvos 

Respublikos reklamos įstatymo 17 straipsnio nuostatą bei,  vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

reklamos įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 6 punktu, pasiūlė UAB „Elfų namai“ peržiūrėti interneto 

tinklalapyje www.elfunamai.lt parduodamų produktų reklamą ir pašalinti teiginius, kuriais nurodoma, 

jog minėti produktai yra ekologiški, natūralūs ar pagaminti iš ekologiškų žaliavų, jei bendrovė neturi 

tai pagrindžiančių įrodymų. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-12-19 gavo UAB „Elfų namai“ raštą, 

kuriame bendrovė nurodė, kad atsižvelgė į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pateiktą 

rekomendaciją, peržiūrėjo bendrovės interneto tinklalapyje parduodamų prekių reklamas bei 

informaciją, galimai neatitinkančią Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 17 straipsnio nuostatų, 

pašalino.  

 

MB „FILMAI IR KVAPAI“ 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdydama reklamos srities stebėseną 

(monitoringą), pastebėjo, kad MB „Filmai ir kvapai“ interneto tinklalapyje 

www.samoningosmamos.lt skleidžia produktų „Eterinių aliejų mišinys „Kvėpuok laisvai (5ml), 

ekologiškas“, „Citrinakvapio eukalipto eterinis aliejus (5ml), ekologiškas“, „Japoninio laurenio 

eterinis aliejus (5ml), ekologiškas“, „Jazminų absoliutas, ekologiškas (1 ml)“, „Rožių žiedų vanduo, 

ekologiškas (50ml)“ reklamas, kuriose nurodyta, kad gaminiai yra ekologiški. 
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Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 21 straipsnio  

1 dalies 2 punktu, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-08-23 raštu Nr. 4-5920 

kreipėsi į MB „Filmai ir kvapai“ prašydama pateikti informaciją ir patvirtinančius įrodymus, ar 

kosmetikos gaminiai „Jazminų absoliutas, ekologiškas (1 ml)“, „Rožių žiedų vanduo, ekologiškas 

(50ml)“ yra notifikuoti kosmetikos gaminiai; pateikti patvirtinančius įrodymus, kad produktai 

„Eterinių aliejų mišinys „Kvėpuok laisvai“ (5ml), ekologiškas“, „Citrinakvapio eukalipto eterinis 

aliejus (5ml), ekologiškas“, „Japoninio laurenio eterinis aliejus (5ml), ekologiškas“, „Jazminų 

absoliutas, ekologiškas (1 ml)“, „Rožių žiedų vanduo, ekologiškas (50ml)“ yra ekologiški, t. y. 

pateikti tai patvirtinančius ekologiškumo sertifikatus. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-09-19 gavo MB „Filmai ir kvapai“ raštą, 

kuriame bendrovė nurodė, kad bendrovės reklamuojami produktai „Eterinių aliejų mišinys 

„Kvėpuok laisvai“ (5ml), ekologiškas“, „Citrinakvapio eukalipto eterinis aliejus (5ml), 

ekologiškas“, „Japoninio laurenio eterinis aliejus (5ml), ekologiškas“, „Jazminų absoliutas, 

ekologiškas (1 ml)“, „Rožių žiedų vanduo, ekologiškas (50ml)“ yra ekologiški ir pateikė tai 

patvirtinančius dokumentus.  

Atsižvelgdama į tai, siekdama užtikrinti, kad MB „Filmai ir kvapai“ skleidžiama reklama 

nepažeistų kosmetikos reklamai keliamų teisės aktų reikalavimų, Valstybinė vartotojų teisių 

apsaugos tarnyba 2017-12-12 raštu Nr. 4-8783 pateikė MB „Filmai ir kvapai“ rekomendaciją dėl 

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 17 straipsnio bei, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

reklamos įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 6 punktu, pasiūlė MB „Filmai ir kvapai“ peržiūrėti ir kitų 

interneto tinklalapyje www.samoningosmamos.lt parduodamų produktų reklamas ir pašalinti 

teiginius, kuriais nurodoma, jog minėti produktai yra ekologiški, natūralūs ar pagaminti iš 

ekologiškų žaliavų, jei bendrovė neturi tai pagrindžiančių įrodymų, taip pat, užtikrinti, jog 

kosmetikos gaminių reklamoje būtų skelbiama tik teisinga ir neklaidinanti vartotojų informacija, t. 

y. nebūtų pateikiami teiginiai, kuriais nurodomos gydomosios ar profilaktinės kosmetikos produktų 

savybės (pvz., „gydomasis kremas“). 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-12-20 gavo MB „Filmai ir kvapai“ raštą, 

kuriame bendrovė nurodė, kad atsižvelgė į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pateiktą 

rekomendaciją, ir įsipareigojo iki 2018-01-08 peržiūrėti bendrovės interneto tinklalapyje parduodamų 
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prekių reklamas bei pašalinti informaciją, galimai neatitinkančią Lietuvos Respublikos reklamos 

įstatymo 17 straipsnio nuostatų.  

GIEDRĖS MAČĖNIENĖS IĮ 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdydama reklamos srities stebėseną 

(monitoringą), pastebėjo, kad Giedrė Mačėnienė (Indiv. veiklos Nr. 187833) interneto tinklalapyje 

www.eko-jums.lt skleidžia produktų „Aliejų mišinys kūdikiams ir vaikams, ekologiškas (100 ml), 

Töpfer“, „Veido kremas kūdikiams su ekologiškomis sėlenomis ir medetkomis (75 ml), Töpfer“, 

„Apsauginis medetkų kremas kūdikiams su ekologiškomis sėlenomis ir sviestmedžio aliejumi  

(75 ml), Töpfer“, „Avril ekologiška bronzinė pudra - DOREE, 7 g“, „Atkuriamasis šampūnas su 

alavijais ir chna, ekologiškas, 200 ml“, „Šampūnas su dilgėlėmis ir granatais, ekologiškas 200 ml“ 

reklamas, kuriose nurodyta, kad gaminiai yra ekologiški. 
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Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 21 straipsnio  

1 dalies 2 punktu, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-08-23 raštu Nr. 4-5917 

kreipėsi į Giedrę Mačėnienę prašydama pateikti informaciją ir patvirtinančius įrodymus, ar 

produktai „Aliejų mišinys kūdikiams ir vaikams, ekologiškas (100 ml), Töpfer“, „Veido kremas 

kūdikiams su ekologiškomis sėlenomis ir medetkomis (75 ml), Töpfer“, „Apsauginis medetkų 

kremas kūdikiams su ekologiškomis sėlenomis ir sviestmedžio aliejumi (75 ml), Töpfer“, „Avril 

ekologiška bronzinė pudra - DOREE, 7 g“, „Atkuriamasis šampūnas su alavijais ir chna, 

ekologiškas, 200 ml“, „Šampūnas su dilgėlėmis ir granatais, ekologiškas 200 ml“ yra kosmetikos 

gaminiai „Jazminų absoliutas, ekologiškas (1 ml)“, „Rožių žiedų vanduo, ekologiškas (50ml)“ ir jei 

taip, ar jie yra notifikuoti; pateikti patvirtinančius įrodymus, kad produktai „Aliejų mišinys 

kūdikiams ir vaikams, ekologiškas (100 ml), Töpfer“, „Veido kremas kūdikiams su ekologiškomis 

sėlenomis ir medetkomis (75 ml), Töpfer“, „Apsauginis medetkų kremas kūdikiams su 

ekologiškomis sėlenomis ir sviestmedžio aliejumi (75 ml), Töpfer“, „Avril ekologiška bronzinė 

pudra - DOREE, 7 g“, „Atkuriamasis šampūnas su alavijais ir chna, ekologiškas, 200 ml“, 

„Šampūnas su dilgėlėmis ir granatais, ekologiškas 200 ml“ yra ekologiški, t .y. pateikti tai 

patvirtinančius ekologiškumo sertifikatus. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-09-12 gavo Giedrės Mačėnienės 

elektroninį laišką, kuriame nurodyta, kad Giedrė Mačėnienė nėra nei minėtų produktų importuotoja, 

nei gamintoja. Giedrė Mačėnienė nurodė, kad minėti gaminiai yra notifikuoti, o klausimus dėl 

ekologiškumo turėtų atsakyti produktų gamintojai arba importuotojai.  

Atsižvelgdama į tai, kad Giedrė Mačėnienė skleidžiamoje produktų „Aliejų mišinys 

kūdikiams ir vaikams, ekologiškas (100 ml), Töpfer“, „Veido kremas kūdikiams su ekologiškomis 

sėlenomis ir medetkomis (75 ml), Töpfer“, „Apsauginis medetkų kremas kūdikiams su 

ekologiškomis sėlenomis ir sviestmedžio aliejumi (75 ml), Töpfer“, „Avril ekologiška bronzinė 

pudra - DOREE,  

7 g“, „Atkuriamasis šampūnas su alavijais ir chna, ekologiškas, 200 ml“, „Šampūnas su dilgėlėmis 

ir granatais, ekologiškas 200 ml“ reklamoje nurodo, jog produktai yra ekologiški ar natūralūs, ir 

tokiu būdu skatina vartotojus tuos produktus įsigyti, tačiau nepateikė įrodymų (pvz., sertifikatų, 

patvirtinančių produktų ekologiškumą ar natūralumą), pagrindžiančių, jog reklamuojami produktai 
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iš tiesų pasižymi minėtomis savybėmis, bei siekdama užtikrinti, kad interneto tinklalapyje  

www.eko-jums.lt skleidžiama reklama nepažeistų kosmetikos reklamai keliamų teisės aktų 

reikalavimų, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-12-12 raštu Nr. 4-8784 pateikė 

Giedrei Mačėnienei rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 17 straipsnio bei, 

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 6 punktu, pasiūlė 

Giedrei Mačėnienei pakeisti minėtų produktų reklamą pašalinant teiginius, kuriais nurodoma, jog 

minėti produktai yra ekologiški, natūralūs ar pagaminti iš ekologiškų žaliavų, jei nėra įrodymų, 

pagrindžiančių šių teiginių teisingumą. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba taip pat 

rekomendavo peržiūrėti ir kitų interneto tinklalapyje www.eko-jums.lt parduodamų produktų 

reklamą. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-12-19 gavo Giedrės Mačėnienės 

elektroninį laišką, kuriame nurodyta, jog Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 

rekomendacijoje nurodytų produktų aprašymai jau yra pakeisti, taip pat bus peržiūrėta ir kitų 

minėtame interneto tinklalapyje parduodamų produktų reklama.  

 

GYVA KOSMETIKA, UAB 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdydama reklamos srities stebėseną 

(monitoringą), pastebėjo, kad GYVA KOSMETIKA, UAB interneto tinklalapyje www.ambrozija.lt 

skleidžia produktų „SAULĖ drėkinantis veido šveitiklis“, „SAULĖ maitinamasis veido balzamas“ 

reklamas, kuriose nurodyta, kad gaminiai yra ekologiški arba iš sertifikuotų ekologiškų medžiagų. 
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Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 21 straipsnio  

1 dalies 2 punktu, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-08-23 raštu Nr. 4-5919 

kreipėsi į GYVA KOSMETIKA, UAB prašydama pateikti informaciją ir patvirtinančius įrodymus, 

ar produktai „SAULĖ drėkinantis veido šveitiklis“, „SAULĖ maitinamasis veido balzamas“ yra 

notifikuoti kosmetikos gaminiai bei pateikti patvirtinančius įrodymus, kad produktai „SAULĖ 

drėkinantis veido šveitiklis“, „SAULĖ maitinamasis veido balzamas“ ir/ar jų sudedamosios dalys 

yra ekologiški, t. y. pateikti tai patvirtinančius ekologiškumo sertifikatus. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-09-20 gavo GYVA KOSMETIKA, UAB 

raštą, kuriame bendrovė nurodė, kad, žinodama, jog interneto tinklalapyje www.ambrozija.lt yra 

klaidų bei netikslumų, sukūrė naują interneto tinklalapio versiją. Bendrovė nurodė, kad siekia, jog 

visa apie produktus pateikiama informacija atitiktų teisės aktų keliamus reikalavimus, interneto 

tinklalapį nuolat tobulina. Bendrovė nurodė, kad naujasis interneto tinklalapis veikia jau apie pusę 

metų, o tuo metu, kai Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atliko minėto interneto 

tinklalapio patikrinimą, dėl techninių nesklandumų buvo įjungta senoji minėto interneto tinklalapio 

versija. Bendrovė nurodė, kad, siekdama pateikti teisingą informaciją vartotojams, iš minėtų 

produktų aprašymo pašalino teiginius, nurodančius, jog produktai yra ekologiški. Bendrovė nurodė, 

kad produktai „SAULĖ drėkinantis veido šveitiklis“, „SAULĖ maitinamasis veido balzamas“ yra 

notifikuoti kosmetikos gaminiai bei pateikė patvirtinančius įrodymus, kad produktai „SAULĖ 

drėkinantis veido šveitiklis“, „SAULĖ maitinamasis veido balzamas“ yra notifikuoti kosmetikos 

gaminiai.  

Atsižvelgdama į tai, siekdama užtikrinti, kad interneto tinklalapyje www.ambrozija.lt 

skleidžiama reklama nepažeistų kosmetikos reklamai keliamų teisės aktų reikalavimų, Valstybinė 

vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-12-12 raštu Nr. 4-8788 pateikė GYVA KOSMETIKA, UAB 

rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 17 straipsnio bei, vadovaudamasi 

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 6 punktu, pasiūlė GYVA 

KOSMETIKA, UAB peržiūrėti interneto tinklalapyje www.ambrozija.lt parduodamų produktų 

reklamą ir pašalinti teiginius, kuriais nurodoma, jog minėti produktai yra ekologiški, natūralūs ar 

pagaminti iš ekologiškų žaliavų, jei bendrovė neturi tai pagrindžiančių įrodymų. Valstybinė 

vartotojų teisių apsaugos tarnyba taip pat rekomendavo GYVA KOSMETIKA, UAB užtikrinti, jog 

kosmetikos gaminių reklamoje būtų skelbiama tik teisinga ir neklaidinanti vartotojų informacija, t. 
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y. nebūtų pateikiami teiginiai, kuriais nurodomos gydomosios ar profilaktinės kosmetikos produktų 

savybės (pvz., „Priešuždegiminės medetkų savybės žinomos nuo gilios senovės. Šis muilas pasižymi 

raminančiomis, švelniai gydančiomis žaizdeles savybėmis. <...>“). 

 

ILONOS RAJECKAITĖS FIRMA „LEMURIJA“ 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdydama reklamos srities stebėseną 

(monitoringą), pastebėjo, kad Ilonos Rajeckaitės firma „Lemurija“ interneto tinklalapyje 

www.lemurija.lt skleidžia produktų – muilų „Medus, pienas, avižos“, „Ožkos pieno ir ramunėlių“, 

„Moliūgų skrabukas“ reklamas, kuriose nurodyta, kad gaminiai ar jų sudėtis yra 100 % natūralūs 

arba iš ekologiškų medžiagų. 
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Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 21 straipsnio  

1 dalies 2 punktu, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-08-23 raštu Nr. 4-5918 

kreipėsi į Ilonos Rajeckaitės firmą „Lemurija“ prašydama pateikti informaciją ir patvirtinančius 

įrodymus, ar produktai - muilai „Medus, pienas, avižos“, „Ožkos pieno ir ramunėlių“, „Moliūgų 

skrabukas“ yra notifikuoti kosmetikos gaminiai bei pateikti patvirtinančius įrodymus, kad produktai 

- muilai „Medus, pienas, avižos“, „Ožkos pieno ir ramunėlių“, „Moliūgų skrabukas“ ir/ar jų 

sudedamosios dalys yra ekologiški, t. y. pateikti tai patvirtinančius ekologiškumo sertifikatus. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-09-25 gavo Ilonos Rajeckaitės firmos 

„Lemurija“ raštą, kuriame bendrovė nurodė, kad bendrovės produktai „Medus, pienas, avižos“, 
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„Ožkos pieno ir ramunėlių“, „Moliūgų skrabukas“ yra notifikuoti kosmetikos gaminiai bei pateikė 

tai patvirtinančius įrodymus. Bendrovė nurodė, kad neteigia, jog minėti produktai yra ekologiški, 

tačiau kai kurios jų žaliavos yra tokios bei pateikė tai patvirtinančius dokumentus.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, įvertinusi Ilonos Rajeckaitės firmos 

„Lemurija“ pateiktus dokumentus, pažymi, kad muilo „Moliūgų skrabukas“ reklamoje nurodyta, 

kad produkto sudėtinė dalis - ekologiškas pirmo spaudimo rapsų aliejus, tačiau nepateikė įrodymų, 

jog minėto produkto gamyboje naudojamas aliejus yra ekologiškas. Taip pat, Valstybinė vartotojų 

teisių apsaugos tarnyba, pakartotinai įvertinusi interneto tinklalapyje www.lemurija.lt skleidžiamą 

produktų – muilų „Medus, pienas, avižos“, „Ožkos pieno ir ramunėlių“, „Moliūgų skrabukas“ 

reklamą, nustatė, kad muilo „Medus, pienas, avižos“ reklamoje nurodyta, kad „Avižos <...> veikia 

priešuždegimiškai“; muilo „Moliūgų skrabukas“ reklamoje nurodyta, kad muilas „gerina 

kraujotaką“ bei „turi priešuždegiminių savybių“. 

Atsižvelgdama į tai, siekdama užtikrinti, kad interneto tinklalapyje www.ambrozija.lt 

skleidžiama reklama nepažeistų kosmetikos reklamai keliamų teisės aktų reikalavimų, Valstybinė 

vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-12-15 raštu Nr. 4-8881 pateikė Ilonos Rajeckaitės firmai 

„Lemurija“ rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 17 straipsnio bei, 

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 6 punktu, pasiūlė 

pakeisti produktų - muilų „Medus, pienas, avižos“ bei „Moliūgų skrabukas“ reklamą pašalinant 

teiginius, kuriais nurodoma, jog minėti produktai yra pagaminti iš ekologiškų žaliavų, jei bendrovė 

neturi tai pagrindžiančių įrodymų, bei pašalinant teiginius, kuriais nurodomos gydomosios ar 

profilaktinės produktų savybės. Taip pat rekomenduojame peržiūrėti ir kitų interneto tinklalapyje 

www.lemurija.lt skleidžiamų produktų reklamą. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Ilonos 

Rajeckaitės firmai „Lemurija“ taip pat rekomendavo peržiūrėti ir kitų interneto tinklalapyje 

www.lemurija.lt parduodamų produktų reklamą. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-12-20 gavo Ilonos Rajeckaitės firmos 

„Lemurija“ elektroninį laišką, kuriuo bendrovė informavo, kad atsižvelgė į Valstybinės vartotojų 

teisių apsaugos tarnybos pateiktą rekomendaciją, peržiūrėjo bendrovės interneto tinklalapyje 

parduodamų prekių reklamas bei informaciją, galimai neatitinkančią Lietuvos Respublikos reklamos 

įstatymo 17 straipsnio nuostatų, pašalino. 

 

LAURYNO EITAVIČIAUS IĮ 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdydama reklamos srities stebėseną 

(monitoringą), pastebėjo, kad Lauryno Eitavičiaus IĮ (Individualios veiklos Nr. 226330) interneto 

tinklalapyje tinklalapyje www.argan.lt skleidžia produktų „Argano aliejus (kosmetinis) 60 ml“, 

„Argano aliejus (kosmetinis) 100 ml“ reklamas, kuriose nurodyta, kad gaminiai ar jų sudėtis yra  

100 % natūralūs arba ekologiška. 
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Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 21 straipsnio  

1 dalies 2 punktu, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-08-23 raštu Nr. 4-5916 

kreipėsi į Lauryno Eitavičiaus IĮ prašydama pateikti patvirtinančius įrodymus, kad produktai 

„Argano aliejus (kosmetinis) 60 ml“, „Argano aliejus (kosmetinis) 100 ml“ ir/ar jų sudedamosios 

dalys yra ekologiški, t. y. pateikti tai patvirtinančius ekologiškumo sertifikatus. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-09-19 gavo Lauryno Eitavičiaus IĮ 

elektroninį laišką, kuriame bendrovė nurodė, kad bendrovės produktai „Argano aliejus (kosmetinis) 

60 ml“, „Argano aliejus (kosmetinis) 100 ml“ yra ekologiški bei pateikė tai patvirtinantį „Ecocert“ 

sertifikatą. 
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Atsižvelgdama į tai, siekdama užtikrinti, kad interneto tinklalapyje www.argan.lt 

skleidžiama reklama nepažeistų kosmetikos reklamai keliamų teisės aktų reikalavimų, Valstybinė 

vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-12-12 raštu Nr. 4-8763 pateikė Lauryno Eitavičiaus IĮ 

rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 17 straipsnio bei, vadovaudamasi 

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 6 punktu, pasiūlė peržiūrėti interneto 

tinklalapyje www.argan.lt parduodamų produktų reklamą bei užtikrinti, jog kaip ekologiški būtų 

reklamuojami tik tie produktai, kurių ekologiškumą bendrovė gali pagrįsti įrodymais. Valstybinė 

vartotojų teisių apsaugos tarnyba Lauryno Eitavičiaus IĮ  taip pat rekomendavo užtikrinti, jog 

kosmetikos gaminių reklamoje būtų skelbiama tik teisinga ir neklaidinanti vartotojų informacija, t. 

y. nebūtų pateikiami teiginiai, kuriais nurodomos gydomosios ar profilaktinės kosmetikos produktų 

savybės (pvz., „gydomasis kremas“). 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-12-20 gavo Lauryno Eitavičiaus IĮ raštą, 

kuriame nurodyta, kad Lauryno Eitavičiaus IĮ atsižvelgė į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 

tarnybos pateiktą rekomendaciją, peržiūrėjo bendrovės interneto tinklalapyje parduodamų prekių 

reklamas bei informaciją, galimai neatitinkančią Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 17 

straipsnio nuostatų, pašalino. 

 

UAB „LUMINA VERA“ 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdydama reklamos srities stebėseną 

(monitoringą), 2017-08-22 bandė patikrinti ir UAB „Lumina vera“ interneto tinklalapį 

www.gyvinamai.lt, tačiau nustatė, jog šis interneto tinklalapis yra nebeaktyvus. Valstybinė 

vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-12-10 pakartototinai bandė atlikti minėto interneto 

tinklalapio patikrinimą, tačiau pastebėjo, jog interneto tinklalapis vis dar yra neaktyvus, nurodyta 

priežastis: interneto tinklalapis yra išjungtas dėl pasibaigusio galiojimo laiko arba viršyto resursų 

limito. 

 

MARINOS SARGSIAN IĮ 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdydama reklamos srities stebėseną 

(monitoringą), pastebėjo, kad Marinos Sargsian IĮ interneto tinklalapyje www.beautyfly.lt skleidžia 

produktų „Aliejų mišinys kūdikiams ir vaikams, ekologiškas (100 ml), Töpfer“, „Ekologiška dantų 

pasta su žaliosios arbatos ir mėtos ekstraktu, URTEKRAM“, „Arbatmedžio ir žolelių šampūnas 

Odylique, Essential Care“, „Ekologiškų eterinių aliejų mišinys kvėpavimui palengvinti vaikams  

(5 ml), Essential Care“, „Rozmarinų rutulinis dezodorantas, ekologiškas (50 ml)“, „Šampūnas su 

ekologiškomis akacijomis, Logona“, „Rožių drėkinamasis kremas, ekologiškas (50 ml), Essential 

Care“ reklamas, kuriose nurodyta, kad gaminių sudėtis yra 100 % natūrali, gaminiai yra ekologiški 

arba iš sertifikuotų ekologiškų medžiagų.  
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Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 21 straipsnio  

1 dalies 2 punktu, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-08-23 raštu Nr. 4-5915 

kreipėsi į Marinos Sargsian IĮ prašydama pateikti informaciją ir patvirtinančius įrodymus, ar 

produktai „Aliejų mišinys kūdikiams ir vaikams, ekologiškas (100 ml), Töpfer“, „Ekologiška dantų 

pasta su žaliosios arbatos ir mėtos ekstraktu, URTEKRAM“, „Arbatmedžio ir žolelių šampūnas 

Odylique, Essential Care“, „Ekologiškų eterinių aliejų mišinys kvėpavimui palengvinti vaikams (5 

ml), Essential Care“, „Rozmarinų rutulinis dezodorantas, ekologiškas (50 ml)“, „Šampūnas su 

ekologiškomis akacijomis, Logona“, „Rožių drėkinamasis kremas, ekologiškas (50 ml), Essential 

Care“ yra kosmetikos gaminiai ir ar jie yra notifikuoti; pateikti patvirtinančius įrodymus, kad 

produktai „Aliejų mišinys kūdikiams ir vaikams, ekologiškas (100 ml), Töpfer“, „Ekologiška dantų 

pasta su žaliosios arbatos ir mėtos ekstraktu, URTEKRAM“, „Arbatmedžio ir žolelių šampūnas 

Odylique, Essential Care“, „Ekologiškų eterinių aliejų mišinys kvėpavimui palengvinti vaikams (5 

ml), Essential Care“, „Rozmarinų rutulinis dezodorantas, ekologiškas (50 ml)“, „Šampūnas su 

ekologiškomis akacijomis, Logona“, „Rožių drėkinamasis kremas, ekologiškas (50 ml), Essential 

Care“ ir/ar jų sudedamosios dalys yra ekologiški, t. y. pateikti tai patvirtinančius ekologiškumo 

sertifikatus. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-09-22 gavo Marinos Sargsian IĮ 

elektroninį laišką raštą, kuriuo Marinos Sargsian IĮ pateikė sertifikatus, įrodančius, jog minėti 

produktai yra ekologiški kosmetikos gaminiai.  

Atsižvelgdama į tai, siekdama užtikrinti, kad interneto tinklalapyje www.beautyfly.lt 

skleidžiama reklama nepažeistų kosmetikos reklamai keliamų teisės aktų reikalavimų, Valstybinė 

vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-12-12 raštu Nr. 4-8787 pateikė Marinos Sargsian IĮ 

rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 17 straipsnio bei, vadovaudamasi 

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 6 punktu, pasiūlė Marinos Sargsian IĮ 

peržiūrėti interneto tinklalapyje www.beautyfly.lt parduodamų produktų reklamą ir pašalinti 

teiginius, kuriais nurodoma, jog minėti produktai yra ekologiški, natūralūs ar pagaminti iš 

ekologiškų žaliavų, jei bendrovė neturi tai pagrindžiančių įrodymų. Valstybinė vartotojų teisių 

apsaugos tarnyba Marinos Sargsian IĮ taip pat rekomendavo užtikrinti, jog kosmetikos gaminių 

reklamoje būtų skelbiama tik teisinga ir neklaidinanti vartotojų informacija, t. y. nebūtų pateikiami 
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teiginiai, kuriais nurodomos gydomosios ar profilaktinės kosmetikos produktų savybės (pvz., „gydo 

išsišakojusius galiukus“). 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-12-19 gavo Marinos Sargsian elektroninį 

laišką, kuriame Marina Sargsian nurodė, kad interneto tinklalapyje www.beautyfly.lt parduodami 

gaminiai yra ekologiški.  

 

VŠĮ „BIOKOSMETIKOS AKADEMIJA“ 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdydama reklamos srities stebėseną 

(monitoringą), pastebėjo, kad VšĮ „Biokosmetikos akademija“ interneto tinklalapyje www.biocos.lt 

skleidžia produktų „Kūdikių (švelnus) - Kastilijos muilas“, „Šaltalankių aliejus EKO“, „Abrikosų 

kauliukų aliejus“, „Vyriškas kūno prausiklis „Citrus Fresh“, „BoHo akių pieštukai“, „Vyriškas 

šampūnas „BIO-dandruff“ reklamas, kuriose nurodyta, kad gaminių sudėtis yra 100 % natūrali, 

gaminiai yra ekologiški arba iš sertifikuotų ekologiškų medžiagų. 
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Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 21 straipsnio  

1 dalies 2 punktu, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-08-23 raštu Nr. 4-5921 

kreipėsi į VšĮ „Biokosmetikos akademija“ prašydama pateikti informaciją ir patvirtinančius 

įrodymus, ar produktai „Kūdikių (švelnus) - Kastilijos muilas“, „Šaltalankių aliejus EKO“, 

„Abrikosų kauliukų aliejus“, „Vyriškas kūno prausiklis „Citrus Fresh“, „BoHo akių pieštukai“, 

„Vyriškas šampūnas „BIO-dandruff“ yra kosmetikos gaminiai ir ar jie yra notifikuoti; pateikti 

patvirtinančius įrodymus, kad produktai „Kūdikių (švelnus) - Kastilijos muilas“, „Šaltalankių 

aliejus EKO“, „Abrikosų kauliukų aliejus“, „Vyriškas kūno prausiklis „Citrus Fresh“, „BoHo akių 

pieštukai“, „Vyriškas šampūnas „BIO-dandruff“ ir/ar jų sudedamosios dalys yra ekologiški, t. y. 

pateikti tai patvirtinančius ekologiškumo sertifikatus. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-09-15 gavo VšĮ „Biokosmetikos 

akademija“ raštą, kuriame bendrovė nurodė, kad kosmetikos gaminiai „Kūdikių (švelnus) - 

Kastilijos muilas“, „Vyriškas kūno prausiklis „Citrus Fresh“ bei „Vyriškas šampūnas „BIO-

dandruff“ yra notifikuoti kosmetikos gaminiai bei pateikė tai patvirtinančius dokumentus. Bendrovė 

nurodė, kad „BoHo akių pieštukai“ yra kosmetikos gaminys, tačiau bendrovė neturi tai 

patvirtinančių dokumentų, kadangi šį gaminį įveža iš įmonės, registruotos Jungtinėje Karalystėje. 

Bendrovė nurodė, kad produktai „Kūdikių (švelnus) - Kastilijos muilas“, „Vyriškas kūno prausiklis 

„Citrus Fresh“ bei „Vyriškas šampūnas „BIO-dandruff“ yra pagaminti iš ekologiško Kastilijos 

muilo bei pateikė tai patvirtinančius dokumentus. Bendrovė nurodė, kad produktai „Šaltalankių 

aliejus EKO“, „Abrikosų kauliukų aliejus“ yra ekologiški produktai (bendrovė pateikė tai 

pagrindžiančius dokumentus), tačiau nėra kosmetikos gaminiai, todėl nėra notifikuoti. 

Atsižvelgdama į tai, siekdama užtikrinti, kad interneto tinklalapyje www.biocos.lt 

skleidžiama reklama nepažeistų kosmetikos reklamai keliamų teisės aktų reikalavimų, Valstybinė 

vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-12-15 raštu Nr. 4-8880 pateikė VšĮ „Biokosmetikos 

akademija“ rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 17 straipsnio bei, 

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 6 punktu, pasiūlė VšĮ 

„Biokosmetikos akademija“ notifikuoti kosmetikos gaminį „BoHo akių pieštukai“ arba sustabdyti 

tokio gaminio reklamą. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba taip pat rekomendavo VšĮ 

„Biokosmetikos akademija“ peržiūrėti ir kitų interneto tinklalapyje www.biocos.lt skleidžiamų 

produktų reklamą ir užtikrinti, jog kosmetikos gaminių reklamoje būtų skelbiama tik teisinga ir 
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neklaidinanti vartotojų informacija. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atkreipė VšĮ 

„Biokosmetikos akademija“ dėmesį ir į tai, kad rekomenduotina pakeisti produktų „Šaltalankių 

aliejus EKO“, „Abrikosų kauliukų aliejus“ reklamą joje nenurodant kosmetikos produktams 

būdingų savybių ir neteigiant, jog produktai gali būti naudojami, kaip kosmetika (kūno išorei arba 

burnos ertmei valyti, drėkinti, keisti išvaizdą, kvėpinti, palaikyti gerą būklę ir pan.).  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-12-20 gavo VšĮ „Biokosmetikos 

akademija“ elektroninį laišką, kuriuo bendrovė pateikė produktų „Šaltalankių aliejus EKO“, 

„Abrikosų kauliukų aliejus“, „BoHo akių pieštukai“ notifikavimo dokumentus. 

 

UAB „EKOKOMFORTAS“ 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdydama reklamos srities stebėseną 

(monitoringą), pastebėjo, kad UAB „Ekokomfortas“ interneto tinklalapyje www.ekokomfortas.lt 

skleidžia produktų „Ekologiškas saldžiųjų apelsinų eterinis aliejus“, „Ekologiškas eukaliptų eterinis 

aliejus“, „Ekologiškas levandų eterinis aliejus“, „Ekologiškas citronelos eterinis aliejus“, 

„Ekologiškas drėgmę atstatantis kondicionierius Inecto“, „Ekologiškas serumas plaukams su 

kokosų aliejumi Inecto naturals“ reklamas, kuriose nurodyta, kad gaminių sudėtis yra 100 % 

natūrali, gaminiai yra ekologiški arba iš sertifikuotų ekologiškų medžiagų. 
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Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 21 straipsnio  

1 dalies 2 punktu, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-08-23 raštu Nr. 4-5922 

kreipėsi į UAB „Ekokomfortas“ prašydama pateikti informaciją ir patvirtinančius įrodymus, ar 

produktai „Ekologiškas saldžiųjų apelsinų eterinis aliejus“, „Ekologiškas eukaliptų eterinis aliejus“, 

„Ekologiškas levandų eterinis aliejus“, „Ekologiškas citronelos eterinis aliejus“, „ekologiškas 

drėgmę atstatantis kondicionierius Inecto“, „Ekologiškas serumas plaukams su kokosų aliejumi 

Inecto naturals“ yra kosmetikos gaminiai ir ar jie yra notifikuoti; pateikti patvirtinančius įrodymus, 

kad produktai „Ekologiškas saldžiųjų apelsinų eterinis aliejus“, „Ekologiškas eukaliptų eterinis 

aliejus“, „Ekologiškas levandų eterinis aliejus“, „Ekologiškas citronelos eterinis aliejus“, 

„ekologiškas drėgmę atstatantis kondicionierius Inecto“, „Ekologiškas serumas plaukams su kokosų 

aliejumi Inecto naturals“ ir/ar jų sudedamosios dalys yra ekologiški, t. y. pateikti tai patvirtinančius 

ekologiškumo sertifikatus.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-09-05 gavo UAB „Ekokomfortas“ raštą, 

kuriame bendrovė nurodė, kad keičia prekių grupę ir pereina prie prekybos gyvūnų prekėmis. 

Bendrovė nurodė, kad ekologiškais apelsinų, eukaliptų, levandų, citronelos eteriniais  

aliejais, kondicionieriumi ir serumu „Inecto“ jau nebeprekiauja. Bendrovė nurodė, kad, dėl 

darbuotojo klaidos, šios prekės nebuvo pašalintos iš interneto tinklalapio. Bendrovė nurodė, kad 

šiuo metu informacija yra pakeista.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, pakartotinai patikrinusi interneto tinklalapyje 

www.ekokomfortas.lt pateikiamą informaciją, nustatė, jog minėtame bendrovės interneto 

tinklalapyje vis dar yra vykdoma kosmetikos produktų prekyba bei skleidžiama reklama, tačiau 

produktų „Ekologiškas saldžiųjų apelsinų eterinis aliejus“, „Ekologiškas eukaliptų eterinis aliejus“, 

„Ekologiškas levandų eterinis aliejus“, „Ekologiškas citronelos eterinis aliejus“ reklama yra 

pašalinta, o iš produktų „drėgmę atstatantis kondicionierius Inecto“, „serumas plaukams su kokosų 

aliejumi Inecto naturals“ reklamos pašalinta informacija, jog produktai yra ekologiški.  

Atsižvelgdama į tai, siekdama užtikrinti, kad interneto tinklalapyje www.ekokomfortas.lt 

skleidžiama reklama nepažeistų kosmetikos reklamai keliamų teisės aktų reikalavimų, Valstybinė 

vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-12-15 raštu Nr. 4-8879 pateikė UAB „Ekokomfortas“ 

rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 17 straipsnio bei, vadovaudamasi 

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 6 punktu, pasiūlė UAB 
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„Ekokomfortas“ peržiūrėti interneto tinklalapyje www.ekokomfortas.lt parduodamų produktų 

reklamą ir pašalinti teiginius, kuriais nurodoma, jog minėti produktai yra ekologiški, natūralūs ar 

pagaminti iš ekologiškų žaliavų, jei bendrovė neturi tai pagrindžiančių įrodymų. Valstybinė vartotojų 

teisių apsaugos tarnyba taip pat rekomendavo UAB „Ekokomfortas“ užtikrinti, jog kosmetikos 

gaminių reklamoje būtų skelbiama tik teisinga ir neklaidinanti vartotojų informacija, t. y. nebūtų 

pateikiami teiginiai, kuriais nurodomos gydomosios ar profilaktinės kosmetikos produktų savybės 

(pvz., „gydomasis kremas“, „pasižymi priešuždegiminėmis savybėmis“). 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-12-19 gavo UAB „Ekokomfortas“ raštą, 

kuriame bendrovė nurodė, kad atsižvelgė į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pateiktą 

rekomendaciją, peržiūrėjo bendrovės interneto tinklalapyje parduodamų prekių reklamas bei 

informaciją, galimai neatitinkančią Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 17 straipsnio nuostatų, 

pašalino. 

 

UAB „UOGA UOGA“ 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdydama reklamos srities stebėseną 

(monitoringą), pastebėjo, kad UAB „Uoga Uoga“ interneto tinklalapyje www.uogauoga.lt skleidžia 

produktų „Meilės istorija“, „Krabukas Bambukas“, „Žiemos karštis“, „Puiki naktis“, „Žalioji 

gaiva“, „Žirafa Lilutė“, „Akys kaip kokosai“ reklamas, kuriose nurodyta, kad gaminių sudėtis yra 

100 % natūrali, gaminiai yra ekologiški arba iš sertifikuotų ekologiškų medžiagų. 
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Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 21 straipsnio  

1 dalies 2 punktu, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-08-23 raštu Nr. 4-5923 

kreipėsi į UAB „Uoga Uoga“ prašydama pateikti informaciją ir patvirtinančius įrodymus, ar 

produktai „Meilės istorija“, „Krabukas Bambukas“, „Žiemos karštis“, „Puiki naktis“, „Žalioji 

gaiva“, „Žirafa Lilutė“, „Akys kaip kokosai“ yra kosmetikos gaminiai ir ar jie yra notifikuoti; 

pateikti patvirtinančius įrodymus, kad produktai „Meilės istorija“, „Krabukas Bambukas“, „Žiemos 

karštis“, „Puiki naktis“, „Žalioji gaiva“, „Žirafa Lilutė“, „Akys kaip kokosai“ ir/ar jų sudedamosios 

dalys yra ekologiški, t. y. pateikti tai patvirtinančius ekologiškumo sertifikatus.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-09-11 gavo UAB „Uoga Uoga“ raštą, 
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kuriame bendrovė nurodė, kad bendrovės produktai „Meilės istorija“, „Krabukas Bambukas“, 

„Žiemos karštis“, „Puiki naktis“, „Žalioji gaiva“, „Žirafa Lilutė“, „Akys kaip kokosai“ yra 

notifikuoti ir ekologiški kosmetikos gaminiai bei pateikė tai pagrindžiančius įrodymus.  

Atsižvelgdama į tai, siekdama užtikrinti, kad interneto tinklalapyje www.uogauoga.lt 

skleidžiama reklama nepažeistų kosmetikos reklamai keliamų teisės aktų reikalavimų, Valstybinė 

vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-12-15 raštu Nr. 4-8878 pateikė UAB „Uoga Uoga“ 

rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 17 straipsnio bei, vadovaudamasi 

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 6 punktu, pasiūlė UAB „Uoga Uoga“ 

peržiūrėti interneto tinklalapyje www.uogauoga.lt parduodamų produktų reklamą ir pašalinti teiginius, 

kuriais nurodoma, jog minėti produktai yra ekologiški, natūralūs ar pagaminti iš ekologiškų žaliavų, 

jei bendrovė neturi tai pagrindžiančių įrodymų. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba taip pat 

rekomendavo UAB „Uoga Uoga“ užtikrinti, jog kosmetikos gaminių reklamoje būtų skelbiama tik 

teisinga ir neklaidinanti vartotojų informacija, t. y. nebūtų pateikiami teiginiai, kuriais nurodomos 

gydomosios ar profilaktinės kosmetikos produktų savybės. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2017-12-21 gavo UAB „Uoga Uoga“ raštą, 

kuriame bendrovė nurodė, kad į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pateiktą 

rekomendaciją atsižvelgė ir bendrovės produktų reklamas peržiūrėjo. 

 

IŠVADOS 
 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atliktos kosmetikos gaminių reklamos 

stebėsenos (monitoringo) tikslas buvo informacijos, kuri pateikiama vartotojams apie kosmetikos 

gaminių savybes, vertinimas ir metodinės pagalbos ūkio subjektui teikimas.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba patikrino Lietuvoje veikiančių ūkio subjektų 

(UAB 100 Pure Natūrali kosmetika, UAB „BIOK laboratorija“, UAB „Ekonatura“, UAB „Elfų 

namai“, MB „Filmai ir kvapai“, Giedrės Mačėnienės IĮ, Gyva Kosmetika, UAB, Ilonos Rajeckaitės 

firma „Lemurija“, Lauryno Eitavičiaus IĮ, UAB „Lumina vera“, Marinos Sargsian IĮ,  

VšĮ „Biokosmetikos akademija“, UAB „Ekokomfortas“, UAB „Uoga Uoga“), kurie parduoda 

kosmetikos gaminius, vartotojams pateikiamą informaciją apie kosmetikos gaminius. Patikrinimo 

metu buvo siekiama išsiaiškinti, ar komercinės veiklos subjektai, reklamuodami kosmetikos 

gaminius ir reklamoje nurodydami, jog gaminiai yra ekologiški arba pagaminti iš sertifikuotų 

ekologiškų žaliavų, turi tokius reklamoje naudojamus teiginius patvirtinančius įrodymus. 

Stebėsenos metu buvo patikrinta 14 interneto tinklalapių, kuriuose atsitiktine tvarka buvo atrinkti 66 

kosmetikos gaminiai bei patikrinta apie šiuos kosmetikos gaminius pateikiama informacija. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, išanalizavusi komercinės veiklos subjektų 

pateikiamą informaciją apie kosmetikos gaminius, pažeidimų dėl galimo Lietuvos Respublikos 

reklamos įstatymo 17 straipsnio nenustatė, tačiau, siekdama ateityje išvengti galimai pažeistų 

vartotojų interesų, pateikė rekomendacijas dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 17 straipsnio 

tinkamo įgyvendinimo.  

Pateiktose rekomendacijose buvo akcentuota, kad ženklinant, pateikiant rinkai ir 

reklamuojant kosmetikos gaminius, draudžiama naudoti formuluotes, pavadinimus, prekės ženklus, 

vaizdinius ar kitus ženklus, kurie perkeltine ar kita prasme įteigtų, kad gaminiai turi savybių arba 

funkcijų, kurių iš tiesų neturi. Atkreiptas dėmesys, kad kosmetikos gaminių reklamoje vartojami 

teiginiai turi būti pagrįsti teisinga ir su gaminiu susijusia informacija: teiginyje nurodyta sudedamoji 

dalis būtinai turi būti ir gaminyje, konkrečios sudedamosios dalies savybės neturi būti siejamos su 

gaminio savybėmis, teiginiai neturi leisti manyti, kad nuomonės – patikrinti teiginiai, jei tos 

nuomonės nėra pagrįstos patikrinamais įrodymais. Atkreiptas dėmesys, kad gaminio veiksmingumo 

pristatymas grindžiamas tik turimais patvirtinančiais įrodymais, o jeigu nurodoma, kad gaminys turi 

gydomųjų ar profilaktinių savybių, tokiu atveju toks gaminys privalo būti registruotas kaip vaistinis 

preparatas ar medicinos prietaisas. Rekomendacijose pažymėta, kad kosmetikos gaminio reklamoje 
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negali būti nurodomos ypatingos (t. y., unikalios) gaminio savybės, jei tas pačias savybes turi 

panašūs gaminiai; teiginiai turi būti aiškūs, tikslūs, aktualūs ir suprantami tikslinei grupei.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atkreipė dėmesį, kad ekologiškai kosmetikai 

keliami griežti reikalavimai ir tai, jog kosmetika yra ekologiška, galima pagrįsti būtent ekologiškai 

kosmetikai išduodamais sertifikatais. Pažymėtina, jog, nors vieni kosmetikos ekologiškumą 

patvirtinantys sertifikatai yra griežtesni, kiti mažiau griežti, bet visuomet yra numatyta kontrolės 

sistema, kuri užtikrina vartotojų apsaugą ir leidžia jiems rinktis geresnę (neturinčią žalingų 

medžiagų) kosmetiką. Todėl, jei reklamoje nurodoma, kad prekė yra ekologiška, bendrovė privalo 

turėti šį teiginį pagrindžiančius įrodymus, t. y. sertifikatą. Pažymėta ir tai, jog viena ar kelios prekės 

sudėtinės dalys yra ekologiškos, neįrodo, jog visas produktas yra ekologiškas, kadangi tokiomis 

savybėmis pasižymi ne gaminys, o produkto žaliava. Todėl, jei sertifikato, patvirtinančio gaminio 

ekologiškumą, nėra, tačiau gaminio žaliavos yra ekologiškos ir yra tai patvirtinantys dokumentai, 

produkto reklamoje reikėtų nurodyti, kad gaminys pagamintas iš ekologiškų žaliavų arba gaminyje 

yra ekologiškų žaliavų. 

Teiktomis rekomendacijomis Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba užtikrino, kad 

komercinės veiklos subjektai vartotojams pateiktų teisingą ir neklaidinančią informaciją apie 

kosmetikos gaminius bei pasiekė kosmetikos reklamos srities stebėsenos (monitoringo) tikslą. 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vykdyto monitoringo metu komercinės 

veiklos subjektai bendradarbiavo geranoriškai, teikė visą reikalingą informaciją bei atsižvelgė į 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teiktas rekomendacijas. 


