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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. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 17 

straipsnis nustato, kad draudžiama 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių nuostatų neatitinkanti reklama.  

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.  

Europos Komisija 2013 m. liepos 10 d. priėmė Reglamentą Nr. 655/2013, kuriuo nustatomi 

bendrieji teiginių apie kosmetikos gaminius pagrindimo kriterijai: teisinės atitikties, tiesos, 

pagrindimo įrodymais, sąžiningumo, teisingumo ir pagrįstų sprendimų priėmimo. 

Pagal Reglamento 20 straipsnį, Europos Komisija įpareigojama Europos Parlamentui ir 

Tarybai pateikti ataskaitą apie bendraisiais kriterijais pagrįstų teiginių vartojimą. Taigi valstybės 

narės Europos Komisijai turi pateikti savo veiklos kontroliuojant Reglamento 20 straipsnio 

laikymąsi rezultatus. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2015 m. rinko informaciją apie 

bendraisiais kriterijais pagrįstų teiginių vartojimą pagal Reglamento 20 straipsnį ir pateikė šiuos 

duomenis atsakingai institucijai – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai. 

Atsižvelgdama į tai, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Valstybinės 

vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. 1-13 „Dėl 

reklamos stebėsenos (monitoringo) srities 2015 m. patvirtinimo“, 2015 m. atliko reklamos srities 

monitoringą, kurio metu 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: UAB „DOUGLAS LT“ (www.douglas.lt, www.sarma.lt), 

UAB „KRISTIANA“ (www.kristiana.lt, www.e-kosmada.lt), UAB „Kosmelita” (www.eurokos.lt), 

UAB „DROGAS“ (www.drogas.lt), UAB „BIOK laboratorija“ (www.eparduotuve.biok.lt/lt). 

Monitoringo metu Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba iš aukščiau nurodytų interneto 

tinklalapių atsitiktine tvarka atrinko 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. 

 

________________________________________ 

 

 

 

 



KOMERCINĖS VEIKLOS SUBJEKTAI, KURIŲ INTERNETO TINKLALAPIAI BUVO 

TIKRINTI 

 

 

 

Nr. SUBJEKTAS INTERNETO TINKLALAPIAI 

1. UAB „DOUGLAS LT“ 

 

www.douglas.lt, 

www.sarma.lt 

2. UAB „KRISTIANA“ 

 

www.kristiana.lt 

www.e-kosmada.lt 

3. UAB „Kosmelita” 
 

www.eurokos.lt 

4. UAB „DROGAS“ 

 

www.drogas.lt 

5. UAB „BIOK laboratorija“ 

 

www.eparduotuve.biok.lt/lt 

 

 

UAB „DOUGLAS LT“ 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdydama reklamos srities stebėseną 

(monitoringą), pastebėjo, kad UAB „DOUGLAS LT“ interneto tinklalapyje www.douglas.lt 

skleidžia produktų „Ibuki Multi Solution Gel“, „Caviar Overnight Hair Rescue“, „Caviar Repair Rx 

Instant Recovery Shampoo“ reklamas. Reklamose pateikiami teiginiai „Odos pažeidimus gydantis 

veido gelis“, „Atstatanti gydomoji naktinė plaukų kaukė“, „Kaukė giliai įsigeria, maitina ir gydo 

plaukus <...>“, „<...> intensyviai maitina ir gydo kiekvieną sruogą“.  

 

 

http://www.douglas.lt/
http://www.sarma.lt/
http://www.kristiana.lt/
http://www.e-kosmada.lt/
http://www.eurokos.lt/
http://www.drogas.lt/
http://www.eparduotuve.biok.lt/lt
http://www.douglas.lt/


 

 
 

 
 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2015-05-22 raštu Nr. 4-5699 pateikė  

UAB „Douglas LT“ rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 17 straipsnio ir 

nurodė, kad kosmetikos gaminių „Ibuki Multi Solution Gel“, „Caviar Overnight Hair Rescue“, 

„Caviar Repair Rx Instant Recovery Shampoo“ reklamos galimai pažeidžia Reklamos įstatymo 17 

straipsnį. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Reklamos įstatymo 19 

straipsnio 1 dalies 1 punktu pasiūlė UAB „DOUGLAS LT“ pakeisti skleidžiamos reklamos tekstą, 

pašalinant iš jo teiginius dėl gydomųjų minėtų produktų savybių.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2015-08-25 patikrino minėtų produktų reklamas 

UAB „DOUGLAS LT“ interneto tinklalapyje ir pastebėjo, kad kosmetikos gaminių reklamos yra 

pakeistos – pašalinti teiginiai dėl gydomųjų produktų savybių. 

 



UAB „KRISTIANA“ 

 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdydama reklamos srities stebėseną 

(monitoringą), pastebėjo, kad UAB „KRISTIANA“ interneto tinklalapyje www.e-kosmada.lt 

skleidžia produkto „MACADAMIA“ reklamą. Reklamoje pateikiamas teiginys „MACADAMIA 

Puršk. atstatomasis gydomasis aliejus“. 

 

 
 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2015-05-22 raštu Nr. 4-5703 pateikė  

UAB „KRISTIANA“ rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 17 straipsnio ir 

nurodė, kad kosmetikos gaminio „MACADAMIA“ reklamos galimai pažeidžia Reklamos įstatymo 

17 straipsnį. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Reklamos įstatymo 19 

straipsnio 1 dalies 1 punktu pasiūlė UAB „KRISTIANA“ pakeisti skleidžiamos reklamos tekstą, 

pašalinant iš jo teiginį dėl gydomųjų produkto savybių.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2015-08-25 patikrino minėto produkto reklamą 

UAB „KRISTIANA“ interneto svetainėje ir pastebėjo, kad kosmetikos gaminio reklama yra 

pakeista – pašalintas teiginys dėl gydomųjų produkto savybių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-kosmada.lt/


UAB „Kosmelita“ 

 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdydama reklamos srities stebėseną 

(monitoringą), pastebėjo, kad UAB „Kosmelita“ interneto tinklalapyje www.eurokos.lt skleidžia 

produktų linijų „Geomar“, „Clinians Hydra Sensitive“, „Aldo VANDINI Pure“, „AA Mezzolaser“, 

„Oil of Marocco“, „The Damage Repair“ reklamas, kurių teiginiai galimai pažeidžia Lietuvos 

Respublikos reklamos įstatymo 17 straipsnio nuostatą. 

Produktų linijos „Geomar“ reklamoje pateiktas teiginys: „Geomar – kūno priežiūros 

priemonių ir anticeliulitinės gydomųjų priemonių linijos lyderis“  

 

 
 

Produktų linijos „Clinians Hydra Sensitive“ reklamoje pateiktas teiginys: „Hydra Sensitive” – 

tai gydymas jautriai odai, ją drėkinant ir apsaugant“. 

 

 

 

http://www.eurokos.lt/
http://www.eurokos.lt/iin/sakome-stop-celiulitui/


Produktų linijos „Aldo VANDINI Pure“ reklamoje pateiktas teiginys: „Alantoinas, esantis 

Pure linijos produktų sudėtyje užtikrina net ir jautriausios odos gydymą, raminimą ir drėkinimą“. 

 

 
 

Produktų linijos „AA Mezzolaser“ reklamoje pateiktas teiginys: „Patobulinta formulė su 

hialurono rūgšties molekulėmis ir inovatyviu Hexapeptidu NG + suteikia unikalų mezoterapijos ir 

lazerio gydymo efektą“. 

 

 



Produktų linijos „Oil of Marocco“ reklamoje pateiktas teiginys: „Kasdieninis lengvo aliejaus 

gydymas suteikia stiprumo, prideda žvilgesio ir kontroliuoja garbanas“. 

 

 
 

Produktų linijos „The Damage Repair“ reklamoje pateiktas teiginys: „The Damage Repair 

linija yra skirta gydyti plaukus nuo juos pažeidžiančių toksinų“. 

 

 
 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2015-08-10 raštu Nr. 4-7720 pateikė  

UAB „Kosmelita“ rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 17 straipsnio ir 

nurodė, kad kosmetikos gaminių linijų „Geomar“, „Clinians Hydra Sensitive“, „Aldo VANDINI 

Pure“, „AA Mezzolaser“, „Oil of Marocco“, „The Damage Repair“ reklamos galimai pažeidžia 

Reklamos įstatymo 17 straipsnį. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi 

Reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu pasiūlė UAB „Kosmelita“ pakeisti skleidžiamų 

reklamų tekstus, pašalinant iš jų teiginius dėl gydomųjų produktų savybių.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2015-11-25 patikrino minėtų produktų reklamas 

UAB „Kosmelita“ interneto svetainėje ir pastebėjo, kad kosmetikos gaminių reklamos yra 

pakeistos – pašalinti teiginiai dėl gydomųjų produktų savybių. 

 

 

 

 

 

 



UAB „DROGAS“ 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdydama reklamos srities stebėseną 

(monitoringą), pastebėjo, kad UAB „Drogas“ interneto tinklalapyje www.drogas.lt skleidžia 

produktų „NATURA SIBERICA Gzel“ bei „BIO OIL“ reklamas ir produktų linijų 

„PHYTORELAX Coconut“, „PHYTORELAX Keratin Complex“, „ELGON Primaria“, 

„WUNDERDENT“ reklamas, kurių teiginiai galimai pažeidžia Lietuvos Respublikos reklamos 

įstatymo 17 straipsnio nuostatą. 

Produkto „NATURA SIBERICA Gzel“ reklamoje pateiktas teiginys: „Sudėtyje esantis 

gaurometis pasižymi gydomosiomis savybėmis, saugo odą ir plaukus nuo neigiamo aplinkos 

poveikio, gerina apykaitos procesus, tonizuoja ir teikia energijos“. 

 

 
 

Produkto „BIO OIL“ reklamoje pateiktas teiginys: „Ši priemonė gali išspręsti daugybę odos 

problemų: gydo randus, strijas, pigmentines dėmes, nudegimus, tinka išsausėjusiai odai gydyti, be 

to, stabdo senėjimo procesus“. 

 

 

http://www.drogas.lt/


Produktų linijos „PHYTORELAX Coconut“ reklamoje pateikti teiginiai: „Kokoso aliejus – 

tai natūralus vaistais, puikiai drėkinantis, raminantis ir apsaugantis odą“, „Naudojant šias 

priemones kasdien, bus ne tik išgydytos sausos odos problemos, bet ji taps apsaugota ir nuo išorinio 

poveikio“. 

 

 
 

Produktų linijos „PHYTORELAX Keratin Complex“ reklamoje pateikti teiginiai: „Žvilgesio 

suteikiantis šampūnas lygina, gydo ir giliai drėkina plaukus, todėl jie tampa minkšti ir spindintys“, 

„Žvilgesio suteikianti kaukė maitina, drėkina ir gydo plaukus, kurie tampa tarsi šilkiniai, todėl 

šukuoti juos bus ypač lengva“. 

 



 
Produktų linijos „ELGON Primaria“ reklamoje pateikti teiginiai: „ELGON Primaria, 

gydomoji plaukų priežiūros linija“, „Naujojoje gydomojoje plaukų priežiūros priemonių linijoje 

ELGON Primaria rasite 6 plaukų šampūnus ir 2 kaukes“, „Šios sudedamosios dalys skatina galvos 

ląstelių atsinaujinimą ir naikina patogeninius mikroorganizmus“, „Pleiskanojančiai galvos odai 

skirtas šampūnas Zinco Py Hygienising Bath naikina mikroorganizmus, stabdo bakterijų 

dauginimąsi, sumažina galvos odos niežėjimą ir paraudimą‘, „Šampūnas nuo plaukų slinkimo 

Stimulating Bath skatina naujų plaukų augimą, gerina jų elastingumą bei galvos odos medžiagų 

apykaitą“. 

 

 
 

Produktų linijos „WUNDERDENT“ reklamoje pateikti teiginiai: „Pastos sudėtyje esantis 

gydomųjų žolelių kompleksas skatina žaizdelių gijimą ir mažina dantenų kraujavimą, o 

drėkinamieji ingredientai padeda kovoti su gleivinės išsausėjimu“, „Sudėtyje taip pat yra alantoino, 

kuris drėkina burnos gleivinę, bei priešuždegiminį ir antibakterinį poveikį turinčių gydomųjų 

žolelių“, „Šios pastos sudėtyje taip pat yra dantenų kraujavimą mažinančio eterinio citrinų aliejaus 

bei su uždegimu kovojančio propolio ekstrakto“. 

 



 
 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2015-08-10 raštu Nr. 4-7719 pateikė  

UAB „DROGAS“ rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 17 straipsnio ir 

nurodė, kad kosmetikos gaminių „NATURA SIBERICA Gzel“ bei „BIO OIL“ reklamos ir produktų 

linijų „PHYTORELAX Coconut“, „PHYTORELAX Keratin Complex“, „ELGON Primaria“, 

„WUNDERDENT“ reklamos galimai pažeidžia Reklamos įstatymo 17 straipsnį. Valstybinė 

vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu 

pasiūlė UAB „DROGAS“ pakeisti skleidžiamų reklamų tekstą, pašalinant iš jų teiginius dėl 

gydomųjų produktų savybių.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2015-10-17 patikrino minėtų produktų reklamas 

UAB „DROGAS“ interneto tinklalapyje ir pastebėjo, kad kosmetikos gaminių reklamos yra 

pakeistos – pašalinti teiginiai dėl gydomųjų produktų savybių. 

 

 

UAB „BIOK laboratorija” 

 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdydama reklamos srities stebėseną 

(monitoringą), pastebėjo, kad UAB „BIOK laboratorija“ interneto tinklalapyje 

www.eparduotuve.biok.lt skleidžia produktų „Aras Gelis“, „Rasa Gelis nuo spuogų“, „Rasa švelnus 

vaistažolių pienelis“, „Margarita Prausiklis“ reklamas, kurių teiginiai galimai pažeidžia Lietuvos 

Respublikos reklamos įstatymo 17 straipsnio nuostatą. 

Produkto „Aras Gelis“ reklamoje pateikti teiginiai: „<...> veikia priešuždegimiškai“, „<...> 

propolis skatina mažų žaizdelių užgijimą“, „Šalavijai gydo sunkiai gyjančias žaizdas, mažina 

uždegimą, naikina bakterijas ir dezinfekuoja“. 

 

http://www.eparduotuve.biok.lt/


 
 

Produkto „Rasa Gelis nuo spuogų“ reklamoje pateikti teiginiai: „Gelis su salicilo (BHA) bei 

glikolio (AHA) rūgštimis ir siera slopina odos uždegimus, padeda gydyti spuogus“, „Salicilo 

rūgštis veikia antibakteriškai ir priešuždegimiškai, todėl mažina paraudimą spuogo vietoje ir 

skatina gijimą“. 

 

 
 

Produkto „Rasa švelnus vaistažolių pienelis“ reklamoje pateiktas teiginys: „Vertingi 

gydomųjų augalų (kaštonų, hamamelio, jonažolių, vynuogių, medetkų ir ramunėlių) ekstraktai 

stiprina kraujagysles, didina atsparumą alerginėms reakcijoms“. 

 



 
 

 

Produkto „Margarita Prausiklis“ reklamoje pateiktas teiginys: „Margarita" intymios higienos 

prausiklis prausiklis pagamintas iš švelnių augalinės kilmės plaunamųjų medžiagų, papildytas 

alavijų ekstraktu, kuris gydo uždegimus bei drėkina odą“. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2015-08-07 raštu Nr. 4-7716 pateikė  

UAB „BIOK laboratorija“ rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 17 straipsnio 

ir nurodė, kad kosmetikos gaminių „Aras Gelis“, „Rasa Gelis nuo spuogų“, „Rasa švelnus 

vaistažolių pienelis“, „Margarita Prausiklis“ reklamos galimai pažeidžia Reklamos įstatymo 17 



straipsnį. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Reklamos įstatymo 19 

straipsnio 1 dalies 1 punktu pasiūlė UAB „BIOK laboratorija“ pakeisti skleidžiamų reklamų tekstą, 

pašalinant iš jų teiginius dėl gydomųjų produktų savybių.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2015-08-31 raštu Nr. 4-8394 pateikė UAB 

„BIOK laboratorija“ pakartotinę rekomendaciją Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 17 

straipsnio.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2015-09-02 gavo UAB „BIOK laboratorija“ 

raštą, kuriame bendrovė nurodė, kad kosmetikos gaminių reklamų teiginiai, galimai pažeidžiantys 

Lietuvos Respublikos reklamos 17 straipsnio nuostatą, yra pašalinti.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2015-10-17 patikrino minėtų produktų reklamas 

UAB „BIOK laboratorija“ interneto tinklalapyje ir pastebėjo, kad kosmetikos gaminių reklamos yra 

pakeistos – pašalinti teiginiai dėl gydomųjų produktų savybių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 didžiausių Lietuvoje veikiančių ūkio 

subjektų (UAB „DOUGLAS LT“, UAB „KRISTIANA“, UAB „Kosmelita”, UAB „DROGAS“, 

UAB „BIOK laboratorija“), kurie parduoda kosmetikos gaminius, vartotojams pateikiamą 

informaciją apie kosmetikos gaminius. Patikrinimo metu buvo siekiama išsiaiškinti, ar komercinės 

veiklos subjektai reklamuojant kosmetikos gaminius, naudoji formuluotes, pavadinimus, prekės 

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

savybių arba funkcijų, kurių iš tiesų neturi. Iš viso interneto tinklalapiuose atsitiktinai atrinkti 

kosmetikos gaminiai, 20 kosmetikos gaminių, ir tikrinti jų reklaminiai teiginiai. 

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 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 

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 tam tikrais atvejais 

komercinės veiklos subjektai pateikia vartotojams klaidinančią informaciją apie kosmetikos 

gaminio savybes, nurodo, kad kosmetikos gaminys turi gydomųjų ar profilaktinių savybių, tokiu 

būdu sudarant vartotojams įspūdį, kad kosmetikos gaminys gali gydyti ar padėti išvengti ligų. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pažymi, kad tokie kosmetikos gaminiai gali turėti 

neigiamą poveikį vartotojų sveikatai, nes vartotojai, klaidinami dėl gaminio gydomųjų savybių, gali 

juos įsigyti ir vartoti kaip vaistus be gydytojo priežiūros.  

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. 


