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VEG ZES

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
2013' december 5-én közérdekű bejelentés alapján - hivatalból _ a fenti ügyiratszámonközigazgatási
hatósági

eljárást indított, és egyben értesíti az a|ábbiakrőI.

Az igyintézés határideje aközigazgatási hatósági e|járás és szolgáltatás általános szabályairól szó|ó

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. $ (1) bekezdése alapján harminc nap, Az e|járó

hatóság vezetője az igyíntézési határiclőt annak letelte előtt kivételesen indokolt esetben egy

alkalommal, le gfelj ebb harm inc nappal meghosszabbíthatj a.

E határidőbe - a Ket. 33. s (3) bekezdés a)-k) pontjai, valantint a fogyasztóvédelemről sző|ő 1997. évi
CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 47. s 02) bekezdése értelmében - nem számít be:

a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljárő hatóság kijelölésének
időtartama,
b) a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. $ (2) bekezdése alapján adatnak a nyi|vántartásbó|

történő beszerzéséhez szükséges idő,
c) ahiánypőtlásra, illetve atényá|Iástisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástó| az

annak teljesítéséig terjedó idő,
d) a szakhatóság eljárásának időtartama,
e) az eIjárás felÍiiggesztésének időtartama,

fl a70' $ (1) bekezdésében szabá|yozot|eljárás időtartama,
g) ahatőság működését legalább egy teljes napra r:llehetetlenítő uzemzavar vagy más e|hárithatatlan
esemény időtartama,
h) akérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
j) a szakétői vé|emény elkészítésének ídőtartama,
k) a hatősági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő
időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalm azott és a kézbesítési ügygondnok
útján történő közlés időtartama.
l) mintavétel esetén a laboratóriumi és kockázatértékelési vizsgálatok elvégzésének időtartama.

Ügyében iratbetekintési jog, illetőleg nyi|atkozat-tételijog illeti meg. Iratbetekintési jogával a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségén (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u.

32.) hivatalos ügyfélfogadasi időben, nyilatkozat-tételi jogával pedig postai úton írásban' illetve a

felügyelőség hivatalos ügyfélfogadási ideje a\att, a fej|écen megjelölt ügyintézővel e|őzetesen

e gy ezteteÍÍ. időpontban, szóban élhet.
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Felhívom a figyelmét arra, hogy a nyl\atkozatok megtétele kapcsán szíveskedjen figyelemmel lenni
arra a tényre, hogy a hatóság az úgyinÍézési határidőn belül köteles döntést hozni, ezérÍ' annak
érdekében, hogy a Felügyelőség nyilatkozatát figyelembe \'egye' azt ésszeríi időn belül szíveskedjen
megküldeni.
Kérem, hogy nyilatkozatában avégzés fejlécében szereplő ügyiratszámra hivatkozni szíveskedjék.

A nyi latkozat me gtételével kapcso latosan fi gyelm eztetem :

- a hatósági eljárásban azngyfé| koteles jóhiszeműen eljárni.
- az ügyfél magatartása nem irányulhat ahatőság megtévesztésére. A rosszhiszemű ügyfelet

a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és a többletköltségek megfizetésére kötelezheti.
- ha az ngyfé| vagy képviselóje más tudomása ellenére az ugy szempontjából jelentős

valótlan tényt áIIít, vagy elhallgat, e|járási bírsággal sújtható.

A hatóság írásban postai úton, írásbelinek minősülő elektronikus úton, - ideértve a telefaxot -,
személyesen átadott irat űtján, kézbesítési meghatalmazoÍt utján, a hatóság kézbesítője útján,
kézbesítési ügygondnok útján, hirdetményi úton, vagy szóban személyesen, hangkapcsolatot biztosító
elektronikus úton - ideértve a telefont _ vagy írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton, a Ket.
által meghatározott feltételekkel tart kapcsoIatot az ügyféllel. Több igénybe vehető kapcsolattartási
forma közül a hatóság a költségtakarékosság és a hatékonyság szempontjai a|apján vá|aszt, előnyben
részesítve az elektronikus utat. Az ngyfé| a választoÍt kapcsolattartási formáró| más - a hatőságnál
rendelkezésre á11ó - formára áttérhet. A hatóság al:kor tagadhatja meg az ngyféI á|ta| váIasztott uj
kapcsolattartási forma a|ka|mazását, ha az ügyfel visszaélésszerűen kívánja azt ígénybe venni' Az
tigyfél kapcsolattartási forma vá|toztatása esetén nem követelheti az eljárás korábbi szakaszában
készült iratok, nyilatkozatok új formában történő megküldését. Az ügyfélre vonatkozó kapcsolattartási
szabáIyokat az e|járás egyéb résztvevőjére is alkalmazni kell.

A fentieknek megfelelóen a vonatkozó elérhetőségeket avégzés fejléce és lábléce tartalmazza.

E végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye, a végzés csak az eljárásban hozott érdemi határozat, ennek
hiányában az e|járást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

INDoKoLÁS

A Bács.Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez a Gazdasági
Versenyhivata| (a továbbiakban: Hivatal) á|taI áttételben 2013. december 5. napján közérdekű
bejelentés érkezett, melyben a bejelentő előadta, hogy a www.parlagfu.eu honlapon a parlagfri egyes
részeiből előállított készítmény - allergia megszüntetése mellett _ számos elónyét hangstilyozzák, így
többek között, hogy rákos megbetegedések gyógyítására is alkalmas. A bejelentő álláspontja szerint,
tekintettel arra, hogy egyetlen á|Iítás sincs alátánrasztya sem vizsgálatokkal' sem más meggyőzó
hivatkozásokkal, a honlap anyagai alkalmasak a fogyavtói döntések tisztességtelen befolyásolására.

A bejelentésben foglaltak alapján Felügyelőségünk ellenőrzés aIá vonta a Dombszéli Vadgesztenye
Kft . által üzemeltetett www.parlagfu. eu honlapot.

Az e|Ienőrzés megállapításait a BKo/00l101581-212013. számű hivatalos feljegyzés tarta|mazza,
melynek máso lati pé|dány át jelen végzésem mellékleteként megküldöm.

A közérdekű bejelentésben foglaltak alapján az esetleges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
kivizsgálása érdekében Felügyelőségünk 2013. december 5-én, a fenti ügyiratszámon hivatalból
e|járást indított, amelyről a Ket. 29. s (3) bekezdés a) pontjában foglaltak a|apján értesítem a
vállalkozást.

A rendelkező részben foglalt tájékoztatásom a hivatkozott jogszabályhelyeken túl a Ket. 29' $ (5)
bekezdésén, a28lA. s (1)-(8) bekezdésén alapszik.



A végzésben foglalt döntésemet továbbá a Ket. 71. $ (1) bekezdésben és a 7z' s Q) bekezdésben

meghatározottak szerin t azFgyv.45lA. $-ában, illewe a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló

22512001 . ryIn. 3 1.) Korm. iende1et 7' $ (1)-(i) bekezdésébe1.:' u 8 s (1) bekezdésében biztosított

hatáskörömben és u r.r 21' $ (1) bekezdés,aj pontja szerinti illetékességi ok alapján e|jélrvahoztam

meg. Az e végzés"u";i j"g";o,táti t.t.'.to'egíoi a Ket. 98. $ (2) bekezdése alapján rendelkeztem.

Kecskemét, 2013. december 9.

dr. Horváth Zsuzsanna

A r'égzésrol értesül:

1) óombszéli Vadgesztenye Kft. (6500 Baja, Zrínyi Miklós u. 8.)

2) Irattár
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fe1hívás tényál1ítás va1óságának
igazolására

VEGZES
A Dombszéli Vadgesztenye Kft-t felhívom, hogy végzésemkézhezvételétől számított 10 napon
igazo|ja a Kft. kereskedelmi gyakorlatát képező, alábbi tényállítások valóságát:

Az álta|a üzemeltetett www.parlagfu.eu honlapon a parlagfűről, ezá|ta| pedig közvetve az áIta|a

forgalmazot:., 100 % parlagfuvet tartalmaző Istenek eledele elnevezésű termékről a valóságnak
megfelelően állítja, hogy

csuklófájás, daganat, fejbőr korpásodása, a fejbor egyéb betegségei. fogfájás. g1omoruörcs.
hányinger, hasfájás, hasgörcs, ideggyengeség, rovarcsípés. nehéz szü1és. székrekedés. r.éres és

gennyes széklet, tüdőgyu1ladás esetén, illetve gennyes sebekre, fertőtlenítésre, hány.tatóként,

hashajtóként, fájások borogatására. hasmenés, hányás elien, bélvérzésre, izomműködésre,
izomgörcsre. méhlepény eltávolításának ki:nnyítésére, menstruációs fájásokra, menstruációs
yérzés szabáIyozására, sebek lemosására, szembetegségre, Szívre, agyvérzésre' vérmérgezés

megelőzésére, vérzékenységre, vérzése],á|Iításra, zuzotÍ,, horzsolt sebekre és kölrögés

c sökkenté sére, továbbá fokozza a szery ezet ő s sej ttermel é s ét ;

vitaminokkal, vörös szőlőmaggal, más antioxidánsokkal, kezdeti stádiumban tökéletesen
győgyíthatő arák1'

szerv ezetben zaj\ő rende1lenességeket, azaz a betegségeket;
A par|agfű általános hatása: Hűtő vértisztitő, szárítő, hurut- és nyálkacsökkentő, lázcsi||apító,

sebfertőtlenítő, gyulladáscsökkentő, immunrendszer-erősíto, méregtelenitő, általános szöveti
és nyirokrendszer-tisztítő, burjánző szövetet és daganatot győgyító. Közérzetjavíto,
erőnlétfokozó, általános erősíto, energizálő és regeneráló hatású. Fer1otlenítő, emésztést

fokozó, étvágycsökkentő, vércukorcsökkentő, gyomornyugtató és -erősító, zsírégető,
testsúlycsökkentő, dugulást szüntető. Idegr-ryugtató' idegerősítő' gombásodás-, allergia- és

asztmaellenes hatású, légzéskönnyitő.Féreguző, csökkenti a candidafertőzést' Fokozza a vele
együtt beadott növények, gyógyszerek hatékonyságát. Afrodiziákum, erőnlét- és

potenciafokozó;
Lélektani hatása: Gyengéden csillapítja a háborgó lelket, szünteti az indulatokat és a
kilátástalans ág érzését, támogatja a belátásra jutást, a problémamegoldó képességet és az

éleselméjűséget. Segít felülemelkedni a problémákon, szünteti a tespedést és a megrekedést, a

mélabút és a komorságot, valamint a burjánző, mérgezett érzelmi és gondolati folyamatokat.
Erőssé, állhatatossá teszi a lelkületet, tágítja az é|ettér érzetét, csökkenti a korlátoltságot;

Szárított, finom porának őrleménye sikeresen a|kalmazható orrmandula-nagyobbodás vagy
orrpolip kezelésére. Bármilyen formában alka|ma,zva fokozza a száj szárazságát, csökkenti a

nyáltermelést, a szájnyá|kahártya és az iny fertőzéses, gyulladásos tüneteit, égő érzéseit,
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rendszeres haszná|ata csökkenti a fogak szuvasodási hajlamát. Torok- vagy mandulag1ulladás

esetén fonázatánakfogyasztása, illen'e azazzal töfténo napi többszöri' rendszeres -eargalizálás
gyors javulást eredményez. HangszálgyulladáS \'agy a hangszá| megerőltetése. lalamint
rekedtség esetén forrázata garga|tzáIő öblítőként alkalmazható naponta többszor. A n1 előcsó

felmaródásával keletkez ő égő, fájo érzést hűs fon.ázata szintérr csökkenti;
A gyomor hurutjait radikálisan csökkenti, a g}omorrontás tüneteit meglepó g1orsasággal

szünteti. Erősíti az éme|ygő, gyengén emésZő gyomrot. A gyomor esetleges feftőzései.

erjedései sikeresen kezelhető a nör'ény fonázatának kúraszerű fogyasztásár.al. Fokozza a

gyomortaftalom feldolgo zását, segíti a továbbhaladását;
A tápcsatorna teljes hosszában szünteti a hurutokat, lerakódásokat, azerjedő, rothadó és egyéb
gázképző fo|yamatokat.EzzeI megóvja a beleket attól, hogy feft'őző, élősködő lények tápta|aja

legyen, így a bélgombásodásnak, a bélfertőzésnek' a gázképződésnek, a puffadásnak is az

egyik hatékony ellenszere;
Enyhén fokozza az emésztőnedvek termelését, de csak a kellő ménékben, mert egyúttal vissza
is fogja azok tú|termelését. Szünteti a belek dugulását, a béltartalom pangását, fokozza a

bélmozgást, így segít a belek tisztántartásában és a székletürítés megindítasában. Gátolja a

bélfal elzsírosodását, és felszámolja, illetve kitirülésre készteti az emésztetlentápanyagokat, a

mérgeket. A belek daganatos állapotának kezelésében elengedhetetlen. Mondhatjuk, hogy a

tápcsatorna teljes hosszában, ahozzá csat|akoző emésztőszerveket, mirigyeket is beleér1ve,

kiváló hatásű a daganatos betegségek kezelésében;
Erősíti a májműködést és egyben tisztítja a májat: segít méregtelenítent a Szen'ezet

legnagyobb méregtelenítő szervét. Rendszeres hasznáIata képes megszüntetni a máj

elzsírosodását. A sárgaság, a máj gyulladásos betegsége esetén híg forrázatának nagr

mennyiségű fogyasztásajavallható' eset|eg ürömmel. édesg1ökérrel kombiná1r a:

Fiatalítja az epét, hatékonnyá teszi és egyben normalizálja aZ epeteÍTnelést. Kúraszerű
alkalmazása képes az epekő megszünietésél'e is;
A parlagfű javasolható a lépmegnagy-obborÍás kezelésére, illetve a hasnyálmirigy tisztítására,

gyuliadásának kezelésére, bőséges folyadékbevitel mellett;
A vese szűrorendszeréttisztítja. működését erősíti, terheit csökkenti. Vesegyulladás kezelésére

is alkalmas, emeIlett a vese meghűléses, hurutos. e-e1éb fertőzéses betegségeinek kezelésére is

kiváló. Általános veseerősítő, enyhe, kíméletes vízhajtó' A hú-ryhó11ag. a húg1.cső fertőzéseire

és gyulladásaira is hasonló okokból jó;

A nyirokrendszer működését képes oly mértékben felgerjeszteni, hogy aZ szinte

megtáltosodik, és könnyűszerrel elbánik a súlyosabb támadásokkal is, anélkül hogy kizsarolná

a szervezeÍ energiatartalékait. A nyirokrendszer kóros e|fajulásait is hatékonyan kezelhet3ük

vele;
Képes a vérben megjelenő tisztáta|anságokat, fertőzéseket, élősködőket, mérgeket

felszámolni, de nem csak mint hűtő vértisztítő, hanem mint szokatlanul hatékon1,

immunrendszer-erosítő is. Ezén a ma\ária kezelésére más növényekkel együttesen jó

eredménnyel alkalmazható;
A parlagfűv e| az a\|ergiás jellegű védekezó reakciók - ha ta|án nem is mindegyik _ jelentősen

csökkenthetők, sőt szüntethetők. Így orvoso\ja a pázsttfu- és a par1agfű-al|ergiát, va|amint a

virágpor. és egyéb porallergiákat, mivel fe|erősíti, ellenállóvá teszt a szervezetet;

Haszná|atának eredményeképpen eltűnik a bő orrváladék és a tí|zott nyá|elvá|asztás, az égő,

viszkető érzés az orrban és a szemben, valamint a bőr egyéb területein' A szüntelen tüsszentési

inger is az előbbiekkel együtt csillapodik |e, méghozzá az elfogyasztást követő pár percen

belül. Rendszeres vagy megelőző haszná|ata bármilyen formában meg sem engedi, hogy e

tünetek egyá|ta|án kialakulhassanak' Ráadásul mindezt mellékhatás nélkül teszi ez a

gyógynövény. Gyermeknek és felnőttnek egyaránt javasolható, adható. Nem kell fé|ni az

allergiás tünetek fokozódásától vagy esetleges kialakulásától, meft hatékonyan és rövid idő

alatt szüntet i azokat, sőt,,védelmez'' ellenük;
A tüdóre száritő, tisztító hatása van, így a benne esetlegesen kialakuló nyálkatúlsitlyt - legyen

a nyálka híg vagy síirű - gyorsan és hatékonyan csökkenti, akár nyersen elrágcsálva, akár

forrázat formájában fogyasztva. Hörghurut és hurutos köhögés esetén is javallt.'Emellett segít

az e|zárodort léghólyagok megnyitásában, miáltal növeli a légzófelületet. Igy fu]ladásos



rohamok .Során gyors Segítségként a|ka|mazhatő, |égzésnyugtató. légzéskönnyítő hatásánál

fogva is. Ezért nem csak a nedves, hanem a száraz aszÍmát is eredményesen kezelhetjük vele,

amennyiben kúraszerűen vagy rendszeresen aIkaImazzuk. A tüdőben kialakult lerakódások
eltávo l ításáb an, daganatainak, szövetbuq ánzás ainak fe| szám o 1 á s áb an i s hatékony ,

megteszi ugyanezt, hiszen csökkenti az inger|ő hatások jelenlétét' Eleterő-fokozo, mozgatő
hatása emellett a depresszió, a mélabú és a komorság kezelésére is alkalmassá teszi;

a|kalmazásaképes az általános eronléti állapotot stabilan és jelentős mértékben fokozni.Ezért
alkalmas a sportteljesítmény növelésére, a tartós fizikat terhelés könnyed elviselésére,

valamint a megbetegedések' műtétek utáni leromlott állapot javítására;

gyulladások at, |azábbá, haj lékonyabbá, mozgékony abbá teszi az ízü1eteket;

hatékonyan elősegíti a sebgyógyu|ást' A vérömlenyek felszívódását külső|eg borogatásként

a l ka l m azv a, be 1 s ő le g f orr ázatként fo gyasztv a e gy ar ánt e 1 ő se g ít i ;

megjelenő pangásokat, gyulladásokat, huruttúls.61yt, így felszámolja a fertőzések tápta|aját,

szünteti a fertőzéseket. Ezért kúraszerűen aIkalmazxa alka|mas a húgycső- és a
hüvelygyu|ladás kezelésére, aZ égő érzések csillapítására, a folyással járó gombás'

baktériumos fertőzések kezelésére ktilsőleg (intim tus) és belsőleg együttesen;

a|kalmazható, esetleg keverékek alkotórészeként, Fokozza a magabiztos férfierő jelenlétét' így
csökkenti a hajlamot a korai magömlésre;

elkezdve, a kezelést minden évben megismételve 3-5 év után az tapasrta|ható. hog1' jobban

átvésze|hetoek az al|ergiás hónapok, illetve rnár az első évben csökkennek a tünetek.

Kérem, hogy a kötelezettség teljesítése során megküldött dokumentumban a végzés fejlécében

szerep1ő ü g)'iratszámra h ivatkozni szíveskedjék.

Felhívom a figyelmét arra, hogy amennyiben nem tesz eleget ennek a kötelezettségének, úgy tekintem,

hogy a tényállítások - tehát a parlagfű fentiekben felsorolt tulajdonságai - nem feleltek meg a

valóságnak.

E végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye, avégzés csakaz eljárásban hozott érdemihatározat, ennek

hiányában az eIjárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

INDOKOLAS

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyeloségéhez a Gazdasági
Versenyhivata| áIta| áttételben 2013. december 5. napján közérdekű bejelentés érkezett, ame|yben

fo g laltak alap1án h ivatalból elj árás indult.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII.
törvény 14. $-a alapján a vá||a|kozás - az e|járó hatóság felhívására - a kereskedelmi gyakorlat részét

képezó tényállítás valóságát igazolni köteles. Ha a vállalkozás nem tesz eleget ennek a

kötelezettségének, úgy kell tekinteni' hogy a tényállítás nem felelt meg a valóságnak.

Fentiekre tekintettel a vá||a|kozást a közigazgatási hatósági eljárás és szo|gá|tatás általános

szabáIyairő| sző1ő 2004' évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 50. $ (1) bekezdése és az 51. s (3)

bekezdése alapján a rendelkező részben szereplő tényállítás valóságának igazo|ására hívtam fel,

valamint a Ket. 51. s (6) bekezdésének megfelelően ismerteItem az adatszo|gáItatás elmulasztásanak
jogkövetkezményeit.



A végzésben foglalt döntésemet a hivatkozott jogszabályhely(ek) a|apján, továbbá a Ket.71' $ (1)

bekezdésben és a ,72. 
$ (2) bekezdésben meghatttrozottak szerint a fogyasztóvédelemrőI sző|ő 1997 '

évi CLV. törvény 45lA. $-ában, illetve a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szőIő 22512001'
(VIII.31.) Korm. rendelet 7. s (1)-(2) bekezdésében és a 8. $ (1) bekezdésében biztosított
hatáskörömben és a Ket.21. s (1) bekezdés a) pontja szerinti illetékességi ok alapján eljárva hoztam
meg. Az e végzés elleni jogorvoslati lehetőségről a Ket. 98' $ (2) bekezdése alapján rendelkeztem.

Kecskemét, 20 13. december 9.

felügye

A végzésrol értesül:
1) Dombszéli Vadgesztenye Kft' (6500 Baja' Zrí;ryi Miklós u. 8.)

2) Irattár
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HIvATALoS FELJEGYZÉS
A Bács.Kiskun Megyei Kormányhivata| Fogyasztóvédelmi Felügyelősége a Gazdasági Versenyhivatal
általáttételben2013. december 5. napján érkezett közérdekű bejelentésben fogla|tak a\apján e|lenőrzés
a|á vonta a Dombszéli Vadgesztenye Kft. á|ta| a http://www.parlagfu.eu webcímen üzemeltetett
honlapot.

Az e||enőrzés során tett megállapítások:

A honlapon a következő tájékoztatásokatjelentették meg:

''A parlagftivet sokan gaznak hívják, pedig nem a,Z, gaz csak emberek között van, növények között
nincs!
A parlagfű nem gaz, hanem táp|á|ék- és ftiszernövény, a legintelligensebb növények egyike. Megvédi
a Földet a kiszáradástől' Az ősi mondák szerint eg),koron az istenek eledele volt! Lehet ma is evésre

használni, mint pl. a petrezselyem zöldjét, de lehet belőle teát is főznl' A parlagfű zöldje nem

a||ergizá|| Szárítottan porítva és szárazontartva elá]| évekig. En úgy iftom, hogy megeszem! Ize kicsit
kellemesen kesernyés, de a keserűre is ugyanolyan mértékben van szüksége a szervezetnek, mint a
sósra, édesre, savanyúra' erősre! Amióta rendszeresen, napi szinten többször is fogyasztom, azőta
jelentősen javu|tak a veteránatléta dobó eredményeim és azőta nincsenek sportsérüléseim sem!

Kiszedett ételekre, salátákba, olajos kenyérre, szendvicsekbe teszem nyersen' apríNa,vagy száriÍ,otÍ'an,

porítva' Teája akkor a legfinomabb, ha desztillált vizze| készí!ük!

.Dr. Weixl-Várhegyi Lász|ó természet-' alternatív- és népi győgyász, fitoterapeuta, életmód. és

tápláIkozásitanácsadó és terapeuta, a történelmi nelrézsúlyvetés Q5,4 kg) korosztályos világbqjnoka.''

Ezen túl a honlap a következő dokumentumokra való hivatkozást tarÍa|maz:

1. Az amerikai indián gyógynövénykönyv (részlet)
2. Apar|agfú mint csodaszer -,Dr. Weixl.VárhegyiLász|ő
3. A parlagfti védelmében - .Dr. Weixl-Várh egyi Lászlő
4. Dr. Kmeth Sándor - Parlagfű
5. Parlagfri a|lergia és immunterápia_ Dr. Csáki Csilla
6. Parlagfű, mint gyórynövény (paramedica.hu)

Fenti dokumentumokban az a|ábbi fogyasztók megtévesztésére esetlegesen alkalmas állítások
szerepelnek:

1. A parlagfű a|kaImazhatő akadoző havi vérzés, apróbb borkiütések, aranyér, vérző végbé|,

csalánkiütés, csuklófajás, daganat, fejbor korpásodása, a fejbőr egyéb betegségei, fogfajás'
gyomorgörcs, hányinger, hasfájás' hasgörcs, ideggyengeség, rovarcsípés, nehéz szülés, székrekedés,
véres és gennyes széklet, ttidőgyul|adás esetén, il|etve gennyes sebekre, fertőtlenítésre, hánytatóként,

E 6000 Kecskemét, Klapka u' 34'
7f fogyv ed_daf kecskemet@nft .hu

B 761481-405
e 76t481-416
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hashajtóként, fájások borogatására, hasmenés, hán1.ás ellen, bélvérzésre, izomműködésre,
izomgörcsre. méhlepény eltávolításának könnyítésére. menstruációs fajásokra, menstruációs vérzés
szabá|yozására, sebek lemosására, szembetegségre, szír're, agyvérzésre, vértnérgezés megelőzésére,
vérzékenységre, vérzése|áI|itásra, z,(lzolt., horzsolt sebekre és köhögés csökkentésére, továbbá fokozza
a szerv ezet o ssej ttermelé sét.

2. Az immunrendszer gyors tuningolásával, macskakarom, parlagfű és más gyógynövényekkel,
vitaminokkal, vörös sző|őmaggal, más antioxidánsokkal. kezdeti stádiumban tökéletesen győgyítbato a
rák.

A parlagÍ1Í, mintegy csodaszer minden betegségnél visszafordítja és normalizá|ja a szervezetben zaj|ő
rendellenességeket, azaz abetegségeket.

4. A parlagfti általános hatása: Hűtő vértisztítő, szárító, hurut- és nyálkacsökkentő, lázcsillapító,
sebfertőtlenítő, gyulladáscsökkentő, immunrendszer-erősíto' méregtelenítő, álta1ános szöveti és
nyirokrendszer-tisztítő, burjánző szövetet és daganatot gyógyító. Közérzet1avító, erőnlétfokozó,
á|talános erősítő, energizáIő és regeneráló hatású. Fertőtlenítő, emésztést fokozó, éwágycsökkentő,
vércukorcsökkentő, gyomornyugtató és -erosítő, zsírégető, testsúlycsökkentő, dugulást szüntető.
Idegnyugtató, idegerősítő, gombásodás-, allergia- és asztmaellenes hatású, légzéskönnyítő. Féregiző.
csökkenti a candidafertőzést, Fokozza a vele egytitt beadott növények, gyógyszerek hatékonyságát'
Afrodiziákum, erőnlét- és potenciafokozó.

Lélektani hatása: Gyengéden csillapítja a háborgó lelket' szünteti az indulatokat és a kilátástalanság
érzését, támogatja a belátásra jutást' a problémamegoldó képességet és az éleselméjűséget. Segít
felülemelkedni a problémákon, szünteti a tespedést és a megrekedést, a mélabút és a komorságot,
valamint a burjánző, mérgezeit érzelmi és gondolati fol1'amatokat. Erőssé, állhatatossá teszi a
lelkületet, tágítja az é|ettér érzetét, csökkenti a korlátoltságot.

Száritott, finom porának orleménye sikeresen a|kaimazható orrmandula-nagyobbodás vagy orrpolip
kezelésére. Bármilyen formában alka|mazva fokozza a száj szárazságát. csökkenti a n1.áltermelést. a

szájnyálkahártya és az íny fertózéses, gyulladásos tüneteit. égő érzéseit. rendszeres haszná1ata
csökkenti a fogak szuvasodási hajlamát. Torok- vagy mandulagyulladás esetén forrázatának
fogyasztása' illetve az azza| történő napi többszöri, rendszeres gargalízáIáS gyors javulást eredményez.
HangszáIgyulladás vaw a hangszáI megerőltetése, valamint rekedtség esetén forrázata garga|izálo
öblítőként aIka|mazhatő naponta többször. A nyelőcső felmaródásával keletkező égő, fájő érzést hűs
fon ázata szintén csökkenti.

A gyomor hurutjait radikálisan csökkenti, a gyomoÍTontas tüneteit meglepő gyorsasággal szünteti.
Erősíti az émelygő, gyengén emésztő gyomrot. A gyomor esetleges fertőzései, erjedései sikeresen
kezelhető a növény forrázatának kúraszerű fogyasztásával,Fokozza a gyomortartalom feldolgozását,
segíti a továbbhaladását"

A tápcsatorna te|jes hosszában szünteti a hurutokat, lerakódásokat, az erjedó, rothadó és egyéb
gázképző folyamatokat.Ezze|megóvja a beleket attól, hogy fertőző, élősködő lények Íápta|aja legyen,
így a bélgombásodásnak, a bélfertőzésnek, a gázképződésnek' a puffadásnak is az egyik hatékony
ellenszere.
Enyhén fokozza az emésztónedvek termelését, de csak a kello mértékben, mert egyútta| vissza is fogja
azok túltermelését. Szünteti a belek dugulását, a béltartalom pangását,fokozza a bélmozgást, így segít
a belek tisztántartásában és a székletürítés megindítasában' Gátolja a bélfal elzsírosodását, és

felszámolj4 illetve kiürülésre készteti az emésztetlen tápanyagokat, a mérgeket. A belek daganatos
állapotának kezelésében elengedhetetlen. Mondhatjuk, hogy a tápcsatorna teljes hosszában, a hozzá
csatlakozó emésztőszerveket, mirigyeket is beleértve, kiváló hatású a daganatos betegségek
kezelésében'
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Erősíti a májműködést és egyben Íisztftla a májaÍ': segít méregteleníteni .a szer,vezet legnagyobb

méregtelenítő szervét. R",'a,ié.". hasznáiataképes megszüntetni*a máj e'zsírosodását. A sárgaság, a

máj gyulladásos betegsége esetén hig forrázatanak nagy mennyiségű fogyasztásajavallható, esetleg

tromáel, édesgyökérrel kombinálva'

Fiatalítja az epét, hatékonnyá teszi és egyben

képes áz epekő megszüntetésére is.

Aparlagfűjavasolhatóalépmegnagyobbodáskezelésére,illetveahasnyálmtrigytiszÍítására,
ii"ír"oáía"ak kezelésére, bősé ges fo|yadékbevitel mellett.

A vese szűrórendsz erét tisztitja, működését erósíti, terheit csökkenti. Vesegyulladás kezelésére is

alkalmas, emellett a vese meghűléses' h..,uto,, 
"gyáu 

fertőzéses betegségeinek kezelésére is kiváló.

Á1talános veseerősító, enyhe, kímé1etes i\iíio A húgyhólya5 a hngycso fertőzéseire és

gyulladásaira is hasonló okokból jó'

Anyirokrendszerműködésétképesolymértékbenfelgerjeszteni,hogyazsztntemegtáltosodik,és
könnyűszerrel ertanit 

--u- 
s.ilyo,abb. támadásokkal ls, anélkiil hogy kizsarolná a szervezeÍ.

energiatartalékait. A nyirokrendszer kóros elfajulásait is hatékonyan kezelhetjük vele'

Képesavérbenmegjelenőtisztáta|anságokat'fertőzéseket,élősködoket,mérgeketfelszámolni,denem
csak mint hűtő vértisztító, hanem lnint .,otátlanul hatékony immunrendszer-erősítő is. Ezért a ma]'árla

kezelésére *as nouenyeklel e gytittesen j ó eredménnyel alkalmazható.

A parlagfűv el az a|Iergiás jellegű védekező reakciók - ha talán nem is mindegyik - jelentósen

csökkenthetők, sót szüntethetők. rgy o.uo.ol,a apázsitfú- és a parlagfű-allergiát, valamint a virágpor-

l' 
"gveu 

poraliergiákat, mivel felerősíti, ellenállóvá teszi a szervezeÍet.

Haszná|atán.ak eredményeképpen eltűnik a bő orrváladék és at.ű|zottnyálelválasztás, az égő, viszketo

érzés azorrban és a szemben, valamint u uti. 
"g1,éb 

terüle1ein. A szüntelen tüsszentési inger is az

előbbiekkel együtt csillapodik |e, méghozzái, "Éigyu,,tást 
követő pár percen belül. Rendszeres vagy

mege|óző hus,niluá La.,nity"n 
-formában meg Sem engedi, t'ogy e 

' 
tünetek egyáltalán

kialakulhassanak.Ráadásulmindeztmelékhutasnerctittesziezagyogynovény.Gyermeknekés
felnónnek egyarántjavasolható, adható. Nem kell fé]lni az allergiái tünetek fokozódásától vagy

esetleges kialakulásától, mert hatékonyan és rövid idő alatt szünteti űokat, sőt ,,védelmez'' ellenük.

A tüdore száríto, Íisztítőhatása van' így a benne esetlegesen kialakuló nyálkatúlsúl1.t - legyen a nyálka

híg vagy sűrű - gyorsan és hatékonyan csökkenti, akár nyersen elrágcsálva, akár forrázat formájában

fogyasztva' Horghurut és hurutos ktihogJs eseteí,is iavaitt. Emel'ei segit az elzáródott léghólyagok

megnyitásábun, -láltut növeli u teg"otJtii.i"i. igi r'lladásos rohamók során gyors segítségként

alka|mazható, |égzésnyu gtato, |égzé,tt,'"viio r-I aá;áná| fogva is. Ezért nem csak a nedves, hanem a

száraz asztmát is eredményesen kezelhetjük vele, amennyiben kúraszenien vagy rendszeresen

a|kaimazzllk. A tüdőben kialakult l".utááá'ár. eltávolításábán, daganatainak, szövetburjánzásainak

felszámolásában is hatékony.

Azidegrendszertközvetlenülnyugtatja'erősíti.9.1TéTekfelszámolásávalközvetveismegteszi
ugyanezt,hiszen ",ot.t"nti 

u, ing",tő 1,"ú,"r.;"r"nlétét. Életerő-fokoző, mozgatő hatása emellett a

á!i.".,"ío, a metuu.i Js a komorsig kezelésére is alkalmass á Íeszí.

,,Doppingként,,,ajzőszerkéntisalkalmazható.\Temcsakakozérzetetjavítja,hanemrendszeres
a|ka.mazása tep", á" általános 

",o,,rjii_airupotot 
stabilan és jelentős mértékben fokozni. Ezért

alkalmasasporneljesítménynovelésére'atartósfizikaiterheléskönnyedelviselésére'valaminta
megbete gedeiet, mritetek utani leromlott állapot j avítására.

normalizá|ja az epeterÍflelé st. Kúraszeni a|kalmazása
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Rendszeres haszná,Iata csökkenti a húgysavszintet, a köszvényes tlineteket, az iziIeti gyulladásokat,
|azábbá, haj lékonyabbá, mozgéko ny abbá teszi az ízületeket.

A bőrfelszín sebeit szárítj a, nyugtatja. fertőtleníti, szövetregenerálókkal együtt a|ka|mazva hatékonyan
elősegíti a sebgyógyulást. A véromlenyek felszívódását külsőleg borogatásként a|kaImama, belsőleg
fon ázatként fogyasztva e$laránt elősegíti.

Jótékony hatású a test alsó fertáIyára, E'nyhén melegíti a kismedencét' szüntetí az itt megjelenő
pangásokat, gyulladásokat huruttúlsúlyt, igy felszámolja a fertőzések tápta|aját. szünteti a
fertőzéseket ' Ezért kúraszerűen a|kaImazva alkalmas a húgycső- és a hüvelygyulladás keze|ésére, az
égő érzések csillapítására, a folyással járó gombás, baktériumos fertőzések kezelésére külsőleg (intim
tus) és belsőleg együttesen.

Az áItalános erőnlét fokozása miatt afrodiziákumként, nemierő-fokozóként és -stabilizálóként
aIkaImazható, esetleg keverékek alkotórészeként' Fokozza a magabiztos férfierő jelenlétét, igy
csökkenti a hajlamot a korai magömlésre.

5. A parlagfri kivonatot tarta|maző cseppek adagolását 2 hőnappa| a par|agfúszezon e|őfr elkezdve' a
kezelést minden évben megismételve 3-5 év után az tapaszta|ható, hogy jobban áúvésze|hetőek az
allergiás hónapok, illetve már az első évben csökkennek a tünetek.

Kecskemét, 2013. december 9.

CI, .=a*.uj'-i
dr. Seres Alíz

felügyelő


