
Több termék is megbukott a Szupermenta kutyasampon tesztjén 
Megjelenés: 2019. május 9.  
 
[A videó a Nébih szignáljával indul, majd a zene indulásakor vágóképeket mutat a videó 
kutyasamponok palackjairól, tubusairól, kutyasampon kinyomásáról, ezután a megszólalót, Dr. 
Nemes-Terényi Melindát mutatja a kamera.] 
 
Dr. Nemes-Terényi Melinda: A Szupermenta termékteszt legújabb számában 24 kutyasampon 
vizsgálatát végezték el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal munkatársai.  
 
[Laboratóriumi felvételek kutyasampon kinyomásáról, pipettázásról, laboratóriumi gépekről.] 
 
Dr. Nemes-Terényi Melinda: Laboratóriumi vizsgálatokat és jelölésellenőrzést végeztünk. A 24 
termék közül 19 engedéllyel illetve nyilvántartásba vételi igazolással rendelkezett, 5 termék viszont 
ilyennel nem rendelkezett, hanem külföldi internetes oldalról szereztük be őket.  
A 19 engedélyezett illetve nyilvántartásba vett mintából egy készítménnyel akadt probléma a 
laboratóriumi vizsgálat során, mivel nem tartalmazta a termékirodalomban feltüntetett hatóanyag 
mennyiséget, viszont az interneten vásárolt, Magyarországon engedéllyel vagy nyilvántartásba vétellel 
nem rendelkező 5 termék esetében 3 is volt, amelyeknek a hatóanyagtartalma nem felelt meg a 
csomagoláson feltüntetett, a gyártó által deklarált mennyiségnek.  
Ezúton is fontos kiemelni, hogy ezeknek a hazánkban nem engedélyezett vagy nyilvántartásba nem 
vett készítményeknek a használata kockázatos, ezért vásárlásuk nem javasolt.  
 
[A kedveltségi vizsgálat előkészületeit, majd a kedveltségi vizsgálatot mutatja a videó, amint a 
termékek csomagolását, megjelenését, illatát vizsgálják.] 
 
Dr. Nemes-Terényi Melinda: A termékjelölés vizsgálata során 2 hazánkban is engedéllyel illetve 
nyilvántartásba vétellel rendelkező kutyasampon bukott el, mivel a magyar nyelvű jelölés bár 
tartalmilag megfelelő volt, de csak az érintett termékek felbontásával volt olvasható. Azon termékek 
esetében, amelyek a hatóanyag tartalom illetve a jelölés tekintetében nem feleltek meg az elvártaknak, 
eljárás indult, a hivatal figyelmeztette a nyilvántartásba vételi igazolás jogosultját és felszólította a 
hibák kijavítására. A hibák javítása folyamatban van. 
 
[Dr. Nemes-Terényi Melindát mutatja a kamera.] 
 
Dr. Nemes-Terényi Melinda: A további információk és a részletes vizsgálati eredmények 
megtalálhatók a Nébih és a Szupermenta oldalán. 
 
[Beúszik a dobogó, felül címként a „a tesztelők kedvencei: bolha- és kullancsriasztó kutyasampon” 
felirat, alatta pedig a dobogó három szintje jelenik meg: Első helyen a Happy Pet Guard, bolha- és 
kullancsriasztó sampon kutyák részére, 200 milliliter, 1490 forint/200 milliliter; második helyen a 
Preventol Duo, bolha- és kullancsriasztó sampon kutyák és macskák részére, 200 milliliter, 1299 
forint/200 milliliter és a harmadik helyen a Dolly Natural, bolha- és kullancsriasztó sampon kutyák és 
macskák részére, 200 milliliter, 1120 forint/milliliter.] 
 
[Záróképként a Nébih szignálja majd fehér háttéren a Szupermenta logója és a „Készítette: Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” felirat és a „Zene: Lucid Dreamer – Spazz Cardigan” jelenik meg.] 

 
 
 


