CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
Direcţia Monitorizare
Serviciul Monitorizare Radio –TV

Raport de monitorizare
Posturi radio:
Emisiunea:
Tema:
Perioada:

Kiss FM, Radio Zu, Pro FM, Radio Guerrilla, Radio 21 şi Europa FM
Emisiuni matinale
Protecţia copiilor, demnitatea umană, publicitate;
01.01.2012 - 31.01.2012

În perioada 01.01.2012 - 31.01.2012 au fost monitorizate programele difuzate de posturile de radio: Kiss
FM, Radio Zu şi – în perioadele menţionate în tabel –, posturile Pro FM, Radio Guerrilla şi Radio 21.
Numărul de ediţii ale emisiunilor matinale semnalate în raportul de monitorizare pentru luna ianuarie:
Postul / Numărul
de emisiuni
semnalate
Kiss FM
Radio Zu
Pro FM
Radio Guerrilla
Radio 21
Europa FM

Perioada
monitorizată

Protecţia
copiilor

01 - 31.01.2012
01 - 31.01.2012

5
2
-

09-16.01.2012
15-31.01.2012
15-31.01.2012

Protecţia
demnităţii
umane
-

Publicitate /
Concursuri

Piesă muzicală
„Fuck you, Romania”

-

-

-

Spoturi publicitare
fără avertizare

1. _____RADIO KISS FM___________________________________________
Emisiunea „Cronica Cârcotaşilor” s-a difuzat de luni până vineri, în intervalul orar 07:00-10:00, începând
cu data de 16.01.2012. Prezentatori: Mihai Găinuşă, Oana Paraschiv şi Cătălin Dezbrăcatu.


Emisiunea „Cronica Cârcotaşilor” din datele de 17.01.2012 şi 20.01.2012

În ediţiile din datele de 17.01.2012 (la ora 08:16) şi 20.01.2012 (la ora 8.14), a fost difuzată piesa muzicală
„Fuck you, România”- Paraziţii, ale cărei versuri au un conţinut vulgar.
Refren:
Vreau să dau bani falşi de pomană
Să fac trafic legal când staţi geană
Vreau să fac politică, mă cheamă datoria
Sloganul meu electoral e „Fuck You, România”
Din 10 vibraţii, 9 sunt negative,
Descarc păreri subiective când n-am alternative
Nu sunt o păpuşică mică pe baza de arc
Vreţi să faceţi ceva pentru mine, faceţi infarct
Ironizez preşedinţia, satirizez poliţia
Constant, încerc să-mi depăşesc condiţia
Stresat financiar vă ruinez armonia
Azi platforma program devine „Fuck You, România”
La Parlament iei masa cu 60.000, porţii duble
Aveţi de reduceri şi când mergeţi la .. .
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Vezi pe tv judecători la (-bip-) gol dansând nasol
Fără control după o supradoză de prostamol
Mori în spital pe hol
Dacă te accidentează serios un poliţist matol
Votaţi corupţia, publicitatea decide
Cine încă 4 ani de acum ucide minţi lucide
Ceri de la mine ce nu-mi poate da nimeni şi
Ştiu că tre' să menţii dorinţa de a trăi
Putem discuta elevat, sau să ne dăm în cap
În .. să rămânem corecţi nu pare indicat
Refren (x2)
În aceste vremuri tulburi
Ridic mâinile în cluburi
Şi în colţuri de blocuri
Unde o ardem toţi în focuri
Înnebuneşte primăria, poliţia, preşedinţia
Tot mai mulţi strigă „Fuck You, România”
O să o luăm la eM. U. I. E. în U. E., repede
Deci cum să ne pese de PSD, ah?...
Văd popi hoţi, beţi morţi, nu poa’ să se abţină
Trag de .. puştoaice în timp ce se închină
Privesc cu lupa cum îmi sare în braţe supa
Când se aud manele de la ţăranul de deasupra
N-am dat jos de pe steag stema
Să fim conduşi de minţi luminate cu lanterna
Guvernul a omis nepermis ce a promis din nou
Nici azi nu ştie cât costă o cartelă de metrou
Copii consumatori în şcoli de corn plus lapte
În scurt timp egal seringi plus vene sparte
Statul frate, te rupe’n .. te dezbracă
Mă doare-n **** atâta timp cât pielea mea albă încă mă îmbracă şi....
Şi toţi se poartă de parcă sunt adormiţi,
Poftiţi un scaun electric să vă odihniţi
Refren (x2)


Emisiunea „Cronica Cârcotaşilor” din data de 25.01.2012

În această ediţie, la ora 08:45, prezentatorul Cătălin Dezbrăcatu, a folosit un limbaj vulgar:
(...)
M.Găinuşă: Şi vrei liber, mâine, nu?
O. Paraschiv: Mâine şi poimâine.
M.Găinuşă: Şi poimâine.
C. Dezbrăcatu: Dacă vine astăzi moşul cu sacul, „Moşule, ce ai în coş?” Ştii? Desfacem sacul ...„Ce faceţi,
bă, găozarilor?”
M.Găinuşă: Aoleo, ce urât vorbeşti la radio, parcă ai fi preşedinte.
C. Dezbrăcatu: Păi, na!
M.Găinuşă: Foarte urât.
(...)


Emisiunea „Cronica Cârcotaşilor” din data de 26.01.2012

În ediţia din data de 26.01.2012, la ora 09:19, s-au prezentat statistici sexuale:
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O. Paraschiv: (...) Da’ poţi să mai îmi spui cuminte (n.n. – topică greşită a adverbului mai; corect: îmi mai...),
când vreau să vă vorbesc despre cele mai interesante statistici despre sex?
C. Dezbrăcatu: Da, fii cuminte, hai, cu minte...
O. Paraschiv: ... aceste statistici ne arată că 50 % din persoane apreciază să facă sex în locuri publice, cum
ar fi: plajă, birou sau în cluburi. De asemenea, 19 % ar dori să facă asta, dar nu au reuşit să-şi pună în practică
fanteziile... mai aflăm că 11 % dintre bărbaţi ar fi dispuşi să-şi părăsească partenera dacă aceasta are o pisică.
M.Găinuşă: ...Cu ea, în momentul ăla. Mi se pare normal, că te poate zgâria... sau dacă are un câine
vagabond, prins de picior.
O. Paraschiv (rep. 2.37): Nu, nu, e vorba doar de pisică, pentru că doar pisicile se joacă cu...
M.Găinuşă: Motocei se numesc, motocei.
(...)
O. Paraschiv: Cea mai populară oră pentru a face sex este 22:30... (Au fost inserate ţipetele unei femei şi
unele sunete caracteristice filmelor pentru adulţi).
C. Dezbrăcatu (rep. 2.51): Nu, sunetul ăsta e pe la 23:30.
M.Găinuşă: Vă rog încetaţi cu sunetele astea, vă rog, mai sunt şi copii care ascultă şi nu ştiu ce se-ntâmplă...
O. Paraschiv: Iată şi un ultim lucru, în medie, femeile au patru parteneri sexuali toată viaţa, iar bărbaţii au
şapte, nu cum se laudă ei... (...).


Emisiunea „Cronica Cârcotaşilor” din data 27.01.2012

M.Găinuşă: (...) Trecem de la miros la organul de simţ respectiv.
O. Paraschiv: Umblă vorba că bărbaţii care au nasul mare sunt foarte dotaţi, ştiţi, de foarte mult timp se
spune aşa.
M.Găinuşă: Da, au maşină, casă...
O. Paraschiv: Până la urmă o legătură există, să ştii, pentru că sexologii francezi spun că forma nasului
trădează o mare parte din trăsăturile sexuale ale bărbatului... Cei care au nasul cârn se pot lăuda cu un caracter
blând, dar în pat sunt timizi şi, adesea, se supun unor interdicţii şi tabuuri diverse.
M.Găinuşă: Da, şi zice partenera: Mă, unde-ţi bagi tu nasu’, mă?
O. Paraschiv: Spre deosebire de aceştia, bărbaţii cu un nas ascuţit, sunt aroganţi prin natura lor, iar în
dormitor ... Adoră să domine. (N.n – se aud sunete feminine, caracteristice filmelor pentru adulţi).
M.Găinuşă: Vă rog, vă rog e vorba de bărbaţi, nu de ...
C. Dezbrăcatu: ...de mama lui Pinochio.
O. Paraschiv: Totodată sunt firi conservatoare şi sunt deschişi, în general... Masculii cu un nas acvilin sunt
firi geloase cu un temperament răzbunător, în ceea ce priveşte sexul, pentru aceştia nu există limite.
M.Găinuşă (min.1.35): (...) Nasul ca un cioc de barză, nasul bărzulin ... (N.n – se aud sunete masculine,
caracteristice filmelor pentru adulţi).
C. Dezbrăcatu (min 1.43): Mamă, câtă zăpadă dă omul ăla, fii atent!... Are lopata mică, dă des...
O. Paraschiv (min2.05): Mai spun despre aceştia cu nasul acvilin că nu se satură niciodată de o singură
femeie ... (N.n – Continuă difuzarea sunetelor masculine caracteristice filmelor pentru adulţi).
A intervenit M.Găinuşă: Stai puţin! Domnul Păcuraru încetaţi domne’ că încercăm să facem un program la
radio ... (...).
CONCLUZII - PROTECŢIA COPILULUI - KISS FM _______________
 În emisiunea „Cronica Cârcotaşilor”, ediţiile din datele de 17.01.2012 la ora 08:16 şi 20.01.2012 la
ora 8.14, a fost difuzată o piesă muzicală cu un conţinut vulgar: „Fuck You, România”- Paraziţii.
Refrenul piesei conţine versul „Sloganul meu electoral e Fuck You, România”. Unele cuvinte vulgare din textul
piesei au fost, fie înlocuite cu efecte sonore, fie au fost eliminate. În versul următor, un cuvânt obscen a fost
pronunţat invers, de la sfârşit la început: Mă doare-n **** atâta timp cât pielea mea albă încă mă îmbracă şi...
Piesa mai conţine versurile vulgare:
Tot mai mulţi strigă „Fuck You, România”
O să o luăm la eM. U. I. E. în U. E., repede
 În emisiunea „Cronica Cârcotaşilor” din data de 25.01.2012, la ora 08:45, prezentatorul Cătălin
Dezbrăcatu, a folosit un limbaj vulgar: „băi găozarilor”.
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 În emisiunea „Cronica Cârcotaşilor” din data de 26.01.2012, la ora 09:19, s-au prezentat unele
statistici sexuale folosindu-se în fundalul sonor sunete caracteristice filmelor pentru adulţi.
 În emisiunea „Cronica Cârcotaşilor” din data de 27.01.2012 la ora 08:14, s-au prezentat
performanţele sexuale ale bărbaţilor, în legătură cu forma nasului acestora, inserându-se sunete caracteristice
filmelor pentru adulţi.
În anul 2012 Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de radio KISS FM pentru
conţinutul inadecvat al emisiunilor matinale în ceea ce priveşte protecţia minorilor, în data de 09.02.2012
(somaţie publică - pentru raportul lunii decembrie 2011)

2. _____RADIO ZU__________________________________________
Emisiunea „Morning Zu” s-a difuzat de postul de radio, Radio Zu, de luni până vineri, în intervalul orar
07:00-10:00, începând cu data de 16.01.2012. Prezentatori: Mihai Morar şi Daniel Buzdugan.


Emisiunea „Morning Zu” din data de 19.01.2012
Prezentatorii emisiunii au dialogat pe marginea unor informaţii din presă referitoare la relaţia dintre Oana
Niculescu Mizil şi Marian Vanghelie:
Ora 7:27
M.Morar: Să se calculeze, dacă Vanghelie o înconjoară cu tandreţea, cu bărbăţia ce-i face? O împresoară.
D. Buzdugan: Dacă se despart, ştii ce spune Vanghelie? O ejaculează.
M.Morar: Ce face?
D. Buzdugan: O ejaculează din partid.
M.Morar: Da, pentru că ea a fost aleasă pe listele PSD – ului pe atunci, în sectorul 5 al lui Marian Vanghelie.
D. Buzdugan: Deci dacă se despart o ejaculează, dacă nu se despart oare ce-i face? În fine...
Ora 9:42.
D. Buzdugan: (...) Cei de la Caţavencii, băieţii de la Caţavencii şi-au trimis şi ei microfoanele, reportofoanele,
le-au plasat în cameră la Marian Vanghelie şi iată ce au surprins băieţii de la Revista Caţavencii:
M.Morar: Iată ce au surprins.
D. Buzdugan: Iată câteva mostre de discuţie, se aud cei doi vorbind, Oana Mizil: „Marian nu-ţi da jos
tricolorul, lasă-l pe tine, zimbrule!” La care, Marian Vanghelie: „În curu’ gol şi cu multicolorul? Vai ce
perversionistă eşti, îmi place despre tine de moră”. După câteva minute pasionale, în pat, se aude vocea lui
Marian Vanghelie gâfâind: „Aoleu, zi, micuţă, deci, mă adorezi când tu sub mine mă vezi deasupra ta? Vrei să
te leg la ochi să facem un incognito? Îţi place, îţi place, de două ori îţi place, deci îţi bisplace! Înseamnă da, da,
da. Îmi place că ai un libideu crescut, nebunoaso, care eşti!” Apoi tot mai aprins: „Zi, fă, înnebuneşti când faci
sexul ăsta combinat alături cu mine? U... bebe! Îţi place să te posedez, să te dominez, senzual, da? Îţi place
murdaro, necurato!” Deci discuţia poate fi surprinsă în Caţavencii.ro.


Emisiunea „Morning Zu” din data de 27.01.2012

În această ediţie, prezentatorii Mihai Morar şi Daniel Buzdugan au spus că „Margherita, fiica soţilor
Viorica şi Ioniţă de la Clejani a debutat luni ca prezentatoare la postul Etno TV”:
Ora 09:11
D. Buzdugan: (...) Talentul a recomandat-o, (...) numai că puradeauca talentată, Margherita văzând-o pe
Nicoleta Luciu că şi-a pus, ce şi-a pus ea acolo, carne de mici în sutien, adică şi-a făcut mărire, vrea şi ea să-şi
facă un implant, chiar pe data de 8 martie, de Ziua Femeii. Taică-su, fire mai conservatoare, nici nu vrea să audă
de aşa ceva şi spune că o dezmoşteneşte. Domnu’ Ioniţă,... eu zic că e de bine. Adică la 18 ani s-o baţi la plămâni,
şi pe maică-ta, că Viorica are de toate sub tricou, şi pe Nicoleta Luciu, e mare lucru.
M.Morar: Bun, am înţeles că această puradeaucă, Margherita de la Clejani... să nu cazi în gura ei, să nu pici
vreodată în gura ei, băi, cică are nişte vorbe, are nişte vorbe la ea... are un smanes pe limbă... un haules baules în
corzile vocale, de nu se poate. Nu pot să zic prea mult.
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D. Buzdugan: Zi-mi mie, că zic eu.
M.Morar: Nu aş putea să reproduc, însă aş vrea s-o învăţ pe Margherita de la Clejani, aş vrea să fiu eu
profesorul ei de engleză, când vine vorba despre „smanesul” ăsta, de înjurăturile de cartier. Deci vrei să-ţi ţin
primul curs de înjurături în engleză?
D. Buzdugan: Da.
M.Morar: „Ce puii mei!” O înjurătură clasică, nu se poate să treacă o zi fără să o auzi, pe stradă, în birou.
D. Buzdugan: What my chicken.
M.Morar: Da, „Ce puii mei!”, „What my chickens!”.
D. Buzdugan: Aşa.
M.Morar: „Du-te-n pisicii mă-tii!”, o înjurătură pe care o aud foarte des la emisiunea lui Mircea Badea ...
D. Buzdugan: Going to my câţ ...
M.Morar: „Du-te-n pisicii mamei tale!”, „Go into your mother’s cats!”. „Ce puşca mea!”, iarăşi o înjurătură
din registrul clasic, „What my gun!”
D. Buzdugan: Nu, nu, „What my uzi!”
M.Morar: „What my uzi!”. „Pana mea!”, mai abţineţi-vă, din două în două fraze sunt unii oameni care
pronunţă „Pana mea, ce vrei să fac?!”. Deci „My feather!” – „Pana mea!”
D. Buzdugan: „My feather!”
M.Morar: „Ce basca mea!”- „What my hat!”
D. Buzdugan: „What my hat!”, „What my hat!”
M.Morar: „Eşti cu capul! Bă, eşti cu capul!”, da? „You are with your head!”
D. Buzdugan: „You are with your head!”
M.Morar: „Dă-te-n sânge!”, este că auziţi şi expresia asta, mult mai bine sună în engleză. Deci abţineţi-vă,
pronunţaţi în engleză, „Go into blood!”
D. Buzdugan: „Go into blood!”
M.Morar: Daniel, „nu mă mai freca la icre!”, „Don’t rub my fish eggs!
D. Buzdugan: „Don’t rub my fish eggs!
M.Morar: „Plimbă ursul!” – „Go walk the bear!”
D. Buzdugan: „Go walk the bear!”Adică du-te adu o bere?
M.Morar: Nu e beer. E bear. „Go walk the bear!”
D. Buzdugan: „Go walk the bear!” ...
M.Morar (rep.4.17): Te rog frumos să traduci în româneşte următoarea expresie: „Go into the foam of the
sea!”
D. Buzdugan: „Du-te-n spuma mării!”
M.Morar: Exact, ai văzut, nu mai bine sună engleză?
D. Buzdugan: „Go into the foam of the sea!”
M.Morar: „Mă doare în 14!”- „It hurts in my fourteen!”
D. Buzdugan: „It hurts in my fourteen!”
M.Morar: Da, dacă mai aveţi şi alte expresii ...
D. Buzdugan: „Kiss my ass!” (N.n – traducere: „Să mă pupi ...!”)
M.Morar: ...când avem mulţi nervi pe noi putem să ne abţinem şi să folosim varianta în limba engleză, dacă nu
vă supără.
D. Buzdugan: Mihai, tradu în română.
M.Morar: Don’t rub my fish eggs, Daniel!
D. Buzdugan: Tradu în română, ce-ţi spun eu acolo, da? „I will take your family...”
M.Morar: Nu, nu, nu...
D. Buzdugan: ...my Hammer”, „I will take your family in my Hammer!”
M.Morar: O să-mi plimbi familia cu maşina ta Hammer.
D. Buzdugan: I don’t have Hammer.
M.Morar: Să vedem ... ce mai propun ascultătorii, desigur ...
(...) M.Morar (rep 6.07): Pentru „ţăranul cu Maserati”, Petre Crăiete ...
D. Buzdugan: Only for him (N.n – traducere: „Doar pentru el”)
M.Morar: Am un mesaj: „Go into your mother dead relatives!” (N.n – traducere: „ Du-te-n morţii ...!”).
D. Buzdugan: Go into the mother ...
M.Morar: Nu, mă, your mother ...
D. Buzdugan: Your mother ...
M.Morar: Dead relatives ...
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D. Buzdugan: Dead relative ...
M.Morar: E bine?
D. Buzdugan: „Du-te în gâtul mamei tale!”- „Go into your mother neck!”
M.Morar: Die my mother if I lie you! (N.n - traducere: „Să moară mama dacă te mint!”). Totul a plecat de la
Puya, să zic aşa... 9 şi 16 minute, să facem iPhone-ul fără fir. Până atunci mai aşteptăm traducerile şi adaptările
voastre de Irina Margereta ... Nistor.
Ora 09:23
D. Buzdugan (rep 0.14): Am auzit în diverse situaţii în traficul din Bucureşti, oameni care se porcăiau în
română.Unul îi spunea altuia: „Eşti un bou!”. Sună nasol. Nu era frumos să-i spună: „You are an ox!”
M.Morar: „You are an ox!”
D. Buzdugan: „You are an ox!” Sau expresia: „Dă-te-n spatele gării!” .. „Going in the back of main station!”
M.Morar (rep.0.56): Am auzit o mulţime de participanţi la trafic strigând către ceilalţi participanţi: „Bă, ce,
ţi-a luat mă-ta şosea?”. Nu ar fi mai frumos ...
D. Buzdugan: Is not funny ...
M.Morar: Is not funny at all ...
De aceea aş încerca să traduc această expresie în engleză. „Hey, you!, Did your mother bought you the
street?” (N.n – traducere: „Hei, tu! Ţi-a cumpărat mama ta strada?”). Nu e mult mai bine? ... Înainte să vă dăm
tema de acasă aş vrea să traduc în engleză prima înjurătură pe care am învăţat-o eu în limba română, de la
bunicul meu, el nu înjura niciodată, cea mai gravă înjurătură a lui era: „Bată-te cucu!”
D. Buzdugan: „May the cucu hit you!”, „Ceapa mă-tii!”
D. Buzdugan (rep. 2.03): „Your mother’s onion!”- „Ceapa mă-tii!”
M.Morar: Ştii cum înjură mama?
D. Buzdugan: Cum?
M.Morar: „Moaşă-ta pe gheaţă!” ... „Go into your nurse on ice” ... Temă pentru acasă până luni dimineaţă la
„Morning Zu”, să se traducă următoarele expresii, Daniel, să n-o faci tu. „Your mother onion”! şi „Your
mother Easter!” Nu, nu, lasă-i pe ascultători să mai muncească şi ... D. Buzdugan: ...Individual.
CONCLUZII - PROTECŢIA COPILULUI - RADIO ZU _______________
 În emisiunea „Morning Zu” din data de 19.01.2012, prezentatorii Mihai Morar şi Daniel Buzdugan au
dialogat folosind un limbaj licenţios:
- o ejaculează (folosit de mai multe ori, la ora 7:27)
- „În curu’ gol şi cu multicolorul?” (...) „Zi, micuţă, deci, mă adorezi când tu sub mine mă vezi
deasupra ta? (...) „Zi, fă, înnebuneşti când faci sexul ăsta combinat alături cu mine? Îţi place să te posedez,
să te dominez, senzual, da?
 În emisiunea „Morning Zu” din data de 27.01.2012, orele 09:11 şi apoi la ora 09:23, prezentatorii
emisiunii au ţinut primul curs de înjurături în engleză, în care s-au folosit exprimări vulgare. Înjurături din
limba română au fost traduse în limba engleză, dar şi invers, din limba engleză, au fost traduse în limba română.
Exemple:
- „Ce puii mei!” (...) „Du-te-n pisicii mă-tii!” (...) „Ce puşca mea!” (...) „Pana mea!” (...) „Ce basca
mea!” (...) „Dă-te-n sânge!” (...) „Nu mă mai freca la icre!” (...) „Du-te-n spuma mării!” (...) „Mă doare în
14!” (...) „Kiss my ass!” (...) „Go into your mother dead relatives!” (...) „Du-te în gâtul mamei tale!” şi altele 09:11;
- „Eşti un bou!” (...) „Your mother Easter!” şi altele - ora 09:23
În anul 2012 Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul Radio Zu pentru calitatea
limbajului folosit în emisiunile matinale în data de 09.02.2012 (somaţie publică - pentru raportul lunii
decembrie 2011)

3.

PRO FM, RADIO GUERRILLA ŞI RADIO 21_

_________________________________

În perioada menţionată la începutul raportului nu s-au constatat alte încălcări ale legislaţiei audiovizuale în
programele matinale ale acestor posturi de radio.
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4.___SPOTURI DE PUBLICITATE_____________________________________________________
Postul de radio Europa FM difuzează în grupaje de publicitate, spoturile publicitare Calcidin şi Aspasia a
căror avertizare nu este completă.
 Conţinutul spotului publicitar Calcidin
Voci feminine:
– Bună Maria, eşti atât de energică şi zâmbitoare, cum reuşeşti, la vârsta ta?
– E simplu, de când mi s-a recomandat Calcidin nu-mi mai fac griji în privinţa oaselor fragile şi trec mai
uşor prin menopauză.
– Sigur, trebuie să-l iei de 3-5 ori pe zi, ca în cazul altor produse cu calciu.
– Nici vorbă, Calcidin are cea mai mare doză de calciu într-un plic. Doar unul pe zi şi am scăpat de griji.
– Mergem la farmacie?
Voce: Calcidin, 1200 mg de calciu îmbogăţit cu vitaminele D3 şi K. Acesta este un un supliment alimentar şi nu
poate fi utilizat ca substituent al unei diete diversificate.
Constatare:
Spotul publicitar Calcidin nu conţine avertizarea completă „Acesta este un supliment alimentar. Citiţi cu
atenţie prospectul / informaţiile de pe ambalaj”- conform Dec.220/2011, Art.131. Durata spotului este de 30 de
secunde. Exemple de difuzare: Europa FM (6.02.2012, orele 8:17, 8:59), (20.02.2012, orele 8:56, 9:13, 9:39).
 Conţinutul spotului publicitar Aspasia
Voce: Am întrebat câteva doamne ce cred despre părul lor.
Voci feminine:
– Sunt terifiată, în fiecare dimineaţă mă trezesc şi văd perna plină de păr.
– Păr subţire, fire despicate, un păr bine îngrijit mi-ar da mai multă încredere în mine.
– Nu arată deloc sănătos. Mi-ar plăcea să-i redau strălucirea. Putem să facem ceva?
Voce: Acum da, pentru că există Aspasia. Aspasia, formulă naturală şi activă cu extract de coada calului şi
urzică, regenerează şi întăreşte firul de păr.
Voci feminine:
– Aspasia, super! Cu siguranţă o s-o încerc.
– Colegele de la birou mă vor invidia.
Voce: Aspasia este un supliment alimentar. Căutaţi în farmacii.
Constatare:
Spotul publicitar Aspasia nu conţine avertizarea completă „Acesta este un supliment alimentar. Citiţi cu atenţie
prospectul / informaţiile de pe ambalaj” ”- conform Dec.220/2011, Art.131. Durata spotului este de 30 de secunde.
Exemple de difuzare: Europa FM (20.02.2012, orele 7:38,8:43, 9:49), (21.02.2012, ora 9:15).
Kiss FM – 29.02.2011, orele 08 :52, 09 :28.

Monitorizare:

Data: 21.02.2012
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