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Dauguma vartotojų neturi specifinių žinių apie vienų ar kitų produktų gydomąsias savybes, todėl 
jų dėmesį lengvai patraukia reklamos, kuriose siūlomi įvairūs preparatai ir žadamas teigiamas 
poveikis sveikatai. „Motinos gamtos“ bei „natūralumo“ įvaizdžiai neretai pasitelkiami ir reklamuo-
jant eterinius aliejus, nors dalis tokių reklamų gali klaidinti vartotojus.

Įvertinus eterinių aliejų, kaip ribinių produktų, išskirtinumą ir siekiant gerinti vartotojų informavi-
mą, 2018 m. I pusmetį buvo atlikta eterinių aliejų reklamų, kuriose teigiama apie jų sveikatinamąjį 
poveikį, stebėsena.

Konkurencijos tarybos ekspertams patikrinus atsitiktine tvarka pasirinktas 25 interneto svetai-
nes, įtarimų dėl galimų Reklamos įstatymo pažeidimų sukėlė 97-ių produktų reklamos. Jose 
eteriniai aliejai pristatomi kaip galintys padėti atsikratyti tam tikrų sveikatos negalavimų: įveikti 
galvos skausmą, migreną, depresiją, emocinį stresą ir kt.

“
Natūralus pipirmėčių eterinis aliejus 
<...> stimuliuoja nervų sistemą, toni-
zuoja, nuskausmina, sujaudina (lytiš-

kai), suteikia antispazminį, antiseptinį, 
atsikosėjimą lengvinantį poveikį, taip 

pat turi gydomąjį efektą sergant 
bronchų bei plaučių ligomis.

Šis eterinis aliejus pasižymi ramina-
muoju poveikiu, padeda įveikti galvos 
skausmą, migreną, depresiją, emocinį 

stresą. Gaivus levandų aromatas maži-
na nuovargį, skatina protinę veiklą.

“

Garinant kedrų e.a. padeda sureguliuoti psichoemocinę būseną, 
gerina limfos ir kraujo apytaką. Aliejų patartina naudoti ir esant 

urologinėms infekcijoms, cistitams (galima dėti į vonią, prieš 
tai užlašinus kelis lašus ant druskos ir ištirpinus joje). Eterinis 

Atlasinių kedrų aliejus <...> rekomenduojamas: jaučiant nepagrįs-
tą baimę; esant agresijos, isterijos, pykčio, kitiems fiziologijai 

prieštaraujantiems poelgiams.

“
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Reklamos skleidėjai buvo paprašyti pateikti moksliškai pagrįstus įrodymus, kurie patvirtintų tokių 
teiginių teisingumą. Paaiškėjo, kad eterinius aliejus reklamavę verslo atstovai neturėjo tokių įro-
dymų arba jų pateikti duomenys nebuvo pagrįsti moksliniais tyrimais, patvirtinančiais gydomą-
sias ir sveikatinamąsias eterinių aliejų savybes. 

Prekybininkai dažniausiai rėmėsi moksline literatūra apie eterinius aliejus, tačiau neturėjo patvir-
tinančių įrodymų, kad jų reklamuojami produktai yra išgauti tokiu pačiu būdu kaip ir mokslininkų 
aprašomi pavyzdžiai. Nė vienas verslo atstovas nepateikė tyrimų duomenų, kurie galėtų patvirtin-
ti, kad jų siūlomi eteriniai aliejai pasižymi vienomis ar kitomis sveikatinimo savybėmis.

Konkurencijos tarybos ekspertai atkreipia dėmesį, kad eteriniai aliejai gali būti panaudojami įvai-
riais būdais ir priskiriami skirtingoms produktų, pavyzdžiui, kosmetikos gaminių, žaliavų ar bioci-
dinių produktų, grupėms. Eteriniai aliejai ir jų mišiniai taip pat gali būti registruoti kaip vaistiniai 
preparatai, o gali ir nepriklausyti jokiai produktų grupei. 

Tinkamai nustatyti, kokiai produktų grupei priskirti eterinius aliejus, itin svarbu, kadangi būtent 
nuo to priklauso, kokie reikalavimai yra keliami jų reklamai, kokias savybes galima teisėtai re-
klamuoti. Tačiau net ir eterinių aliejų gamintojams kyla sunkumų priskiriant juos vienai ar kitai 
produktų grupei.

Stebėsenos metu įsitikinta, kad gamintojai neretai eterinius aliejus į rinką tiekia kaip kosmetikos 
gaminius, kurie dažniausiai skirti išorinėms žmogaus kūno dalims valyti, kvėpinti, apsaugoti. Iš 97 
vertintų produktų reklamų 31 atveju eteriniai aliejai priklausė kosmetikos gaminių grupei, nors 
vartotojams buvo pristatomi kaip aromaterapijos priemonės, skirtos įkvėpti. Pavyzdžiui, vienoje 
reklamoje rekomenduojama eterinį aliejų naudoti kaip atpalaiduojančią aromaterapinę priemo-
nę, mažinančią įtampą ir stresą. Kadangi toks eterinis aliejus naudojamas įkvepiant ir siekiant 
stimuliuoti nervines ląsteles, toks produktas neturėtų būti priskiriamas kosmetikos gaminiams.

Taigi sprendžiant, kokiai produktų grupei priskirti vieną ar kitą eterinį aliejų, gamintojai ir pre-
kybininkai turėtų atsakingai įvertinti, kokiu būdu ir tikslu produktas turi būti naudojamas.  Jeigu 
viešai skleidžiamoje informacijoje skelbiama, kad eteriniai aliejai turi sveikatinamąjį poveikį, re-
klamos davėjai privalo turėti tokius teiginius pagrindžiančius įrodymus.

Eterinių aliejų pasiūla Lietuvoje yra pakankamai didelė, jų reklama pasiekia platų vartotojų ratą, 
dauguma šių produktų importuojama iš trečiųjų šalių, todėl ypač keblu gauti reikiamus duomenis 
apie būtent gamintojo siūlomą produkto naudojimo būdą ar galimą jo poveikį. Nemaža dalis šių 
gaminių rekomenduojama naudoti vaikams ar net kūdikiams. Tokios reklamos turi būti vertina-
mos itin atidžiai, nes netinkamai naudojami eteriniai aliejai gali sukelti stiprų šalutinį poveikį.

Šiuo metu alternatyvioji ir papildančioji medicina (įskaitant aromaterapiją) nėra reglamentuota 
Lietuvos teisės aktų. Pagal galiojantį reglamentavimą tik tie eteriniai aliejai, kurie yra registruoti 
kaip vaistiniai preparatai ar medicinos priemonės, gali turėti sveikatinamąjį poveikį. Išimtis gali 
būti taikoma produktams, kurių naudą sveikatai patvirtina nepriklausomų klinikinių mokslinių 
tyrimų rezultatai. Kaip minėta, tik objektyvūs duomenys leidžia įvertinti, ar reklamoje nurodytos 
produktų savybės turi gydomąjį, sveikatinamąjį ar kitokį fizinę būklę gerinantį poveikį. Jeigu vers-
lo atstovai negali reklamos teiginių pagrįsti mokslinių tyrimų rezultatais, jie turėtų tokią informa-
ciją pakeisti arba reklamos skleidimą nutraukti.

Po to, kai Konkurencijos tarybos ekspertai 27-iems verslo atstovams pateikė rekomendacijas (2 
subjektams jos išsiųstos pakartotinai), kaip turėtų būti skleidžiamos vartotojus neklaidinančios 
reklamos, informacija apie eterinius aliejus buvo pakeista arba reklamos nustotos skleisti.
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Ši stebėsena buvo prevencinio pobūdžio. Ja siekta informuoti reklamos skleidėjus apie teisinį 
reglamentavimą ir gerinti vartotojų informavimą. Konkurencijos taryba kasmet atlieka stebėseną, 
kurios metu tikrina reklamas, siūlančias vartotojams įsigyti sveikatą gerinančius produktus1.

1. 2017 m. I pusmetį Konkurencijos tarybos specialistai stebėjo įvairių prekių reklamas, kuriose buvo nurodoma, 
kad prekės pagerina vartotojų sveikatą ar net gydo. Detalesnė informacija čia.

Stebėsenos rezultatai ir tendencijos

Atsitiktine tvarka patikrintos 25 interneto svetainės, kuriose skleidžiamos eterinių 
aliejų reklamos. Kilus įtarimui, kad 97 eterinių aliejų reklamos gali klaidinti vartoto-
jus, Konkurencijos taryba kreipėsi į reklamos skleidėjus ir paprašė pateikti įrodymus, 
pagrindžiančius vienas ar kitas sveikatinimo savybes.

Nė vienas reklamos skleidėjas nepateikė įrodymų, laboratorinių tyrimų duomenų, 
arba verslo atstovų turimi duomenys nepatvirtino eterinių aliejų reklamose naudo-
jamų teiginių teisingumo. Prekybininkai dažniausiai rėmėsi moksline literatūra apie 
eterinius aliejus, tačiau neturėjo patvirtinančių įrodymų, kad jų reklamuojami eteriniai 
aliejai yra išgauti tokiu pačiu būdu kaip ir mokslininkų aprašomi pavyzdžiai.

Konkurencijos tarybos ekspertams išsiuntus verslo atstovams rekomendacijas, kaip 
turėtų būti skleidžiama vartotojus neklaidinanti reklama, visų 97 eterinių aliejų rekla-
mos buvo pakeistos arba nutrauktos. Taip buvo pašalintos galimai vartotojus klaidi-
nančios reklamos.

Eterinių aliejų pasiūla Lietuvoje yra pakankamai didelė. Nemaža dalis šių gaminių re-
komenduojama naudoti vaikams ar net kūdikiams. Tokios reklamos turi būti vertina-
mos itin atidžiai, nes netinkamai naudojami eteriniai aliejai gali sukelti stiprų šalutinį 
poveikį.

http://www.kt.gov.lt/lt/naujienos/klaidinanti-reklama-sveikatos-nepagerina

