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Kiderült: ez van abban a
kamukészítményben, amit Sváby
nevével próbálnak eladni
Őrölt széna és kukoricakeményítő is található abban a kamuszerben,
amelyet Sváby András nevével igyekeznek értékesíteni az interneten. A
készítmény gyors gyógyulást ígér a cukorbetegségből. A Heti Napló
riportjában elmondták: ami túl szép, az nem igaz.

TOVÁBBI BELFÖLDI HÍREINK
Így reagált a fideszes államtitkár Nagy Ervin
kifakadására

Kamuhirdetésekkel, Sváby András nevét és arcát felhasználva vernek át
cukorbetegeket. A több internetes cím alatt megtalálható, oknyomozó riport formájába
burkolt gyógyszerreklám egy engedély nélküli szer megvásárlásával kínál gyors és
végleges gyógyulást a cukorbetegeknek. A Heti Naplóban ennek járt utána az érintett
műsorvezető, hogy egy hete kapott jelzést, miszerint bűnözők élnek vissza a nevével.

Az LMP budapesti elnöke méltatlannak tartja a
Karácsony által kiírt pályázati eljárást
Egymillió forintra büntették az FTC-t
Nézze, kiknek adott ebédet Áder János
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A Heti Napló műsorvezetője több száz üzenetet kapott azzal kapcsolatban, hogy
valóban beállt-e a készítmény mögé, és bár érthető, hogy aki beteg, vagy
hozzátartozója az, az hinni szeretne, de ami nem hihető, az nem is igaz – mutatott rá
riportjában.

Nemsokára magyar vasúti kocsikkal utazhatnak
Egyiptomban
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Kiderült: ez van abban a kamukészítményben, amit Sváby…
Sváby…

Mint ismert, a Heti Napló imázsát felhasználó hirdetés gyors és egyszerű gyógyulást
kínál a cukorbetegeknek. Sváby András nevét felhasználva a következő áltörténetet
mesélik el a csalók oknyomozó riport formájában: a műsorvezető cukorbeteg lett, de
kételkedik a betegség gyógyíthatatlanságában, nem hisz az orvosoknak és nem
szeretné a régóta használt készítményeket szedni. Ekkor találkozik egy doktornővel,
aki felnyitja a szemét és egy egyhónapos kúrát ajánl, amivel gyógyítható a diabétesz.
A Heti Naplóban a kiberbiztonsági szakértő – az oldalt böngészve – megjegyezte,
hogy nem magyaros, ez az első dolog, ami azonnal feltűnik neki. Ráadásul az oldalt
Oroszországban regisztrálták november 14-én, így minden bizonnyal orosz-ukrán
érdekeltség állhat mögötte Krasznay Csaba szerint.

A riportban egy orosz oldalon is nyomára bukkantak a szernek, amit
kivizsgáltak és kiderült: őrölt szénát és kukoricakeményítőt tartalmaznak.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem blogot vezető dékánja megjegyezte, hogy sok
hasonlót látott már, de eddig ez a „legtökéletesebb”. Csupor Dezső szerint az
egészséges gyanakvás sokat segíthet, ugyanis a cukorbetegség nem fog elmúlni
heteken belül, ennek az információnak pedig az érintettek is birtokában lehetnek.
Közben az ELTE-PKK adjunktusa is nyilatkozott. Manapság ugyan a politikai álhírek
vannak előtérben, mégsem az az elsődleges piac, a legtöbb ugyanis
tudományellenes, vagy alternatív egészségügyi témában születik meg szerinte. Ha
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valaki betegségben szenved – tette hozzá Krekó Péter –, akkor a remény elképesztő
atv.hu
felhajtóerővel bír. Az álhírekre egyébként mindenki fogékony tud lenni, és a
17 perce
kulcsmondatot is kimondta a szakértő, miszerint, amiben szeretnénk, abban fogunk
hinni.
Felháborodott a DK. Szerintük lassan luxus a hús a
karácsonyi asztalnál.

Az álhírkeltésnek büntető- és polgári jogi következményei is lehetnek, hiszen sérült a
képmáshoz való jog, felvetődik a csalás és károkozás, a kuruzslás és
gyógyszerhamisítás gyanúja is. Sőt, az ATV is jogi útra tereli az ügyet.
atv.hu
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DK: Gyorsabban emelkedik a hús ára, mi…

Az ATV ott van a Facebookon is! Klikkeljen ide, és lájkoljon minket a
legérdekesebb hírekért és a szerkesztőséggel kapcsolatos friss infókért!
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A párt Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet arra,…
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Ajánlom 217

E-mail: info@atv.hu
Telefonszám: +36 1 877 0800
Cím: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor u. 31.
Minden jog fenntartva.
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