
 

 

 

SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI, FELELŐSSÉGEK 

A Weboldalon kínált szolgáltatások igénybevétele kifejezetten nagykorú (18. életévüket betöltött) és 
cselekvőképes (cselekvőképességükben jogilag nem korlátozott) személyek részére ajánlott. Kiskorúak 
és korlátozott cselekvőképességű személyek csak szülői, gondviselői, gondnoki, stb. hozzájárulással 
vehetik igénybe a szolgáltatásokat. Szolgáltató nem vállal semmilyen kötelezettséget bármely Ügyfél 
életkorának és/vagy jogi státuszának ellenőrzésére, illetve nem vállal semmilyen felelősséget a 
szolgáltatások kiskorúak és cselekvőképességükben korlátozottak általi használatáért, amennyiben 
eltitkolják valódi adataikat. 

A szolgáltatások igénybevétele bizonyos egészségügyi problémák, illetve állapotok fennállása esetén 
nem ajánlott. Ilyen tényezők lehetnek (a felsorolás nem teljes körű): hormonális betegség, 
hormonkezelés, vesebetegség, májbetegség, tartós emésztőrendszeri betegségek, pszichés jellegű 
evészavar (anorexia, bulimia, orthorexia), 1-es típusú cukorbetegség, inzulinnal kezelt 2-es típusú 
cukorbetegség, keresztallergia, hisztamin érzékenység, valamint a terhesség és a szoptatás ideje, 
illetve műtéti beavatkozás előtti és utáni időszak. Bármilyen egészségügyi kockázat fennállása esetén 
a Felhasználó felelőssége, hogy kikérje orvosa véleményét a szolgáltatás igénybevételéről. A 
Szolgáltató nem vállal semmilyen kötelezettséget a Felhasználó egészségügyi állapotának felmérésére, 
figyelemmel kísérésére, illetve semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha az Ügyfél bármelyik kizáró 
tényező figyelmen kívül hagyásával veszi igénybe bármelyik szolgáltatást. A Szolgáltató hatásköre nem 
terjed ki semmilyen egészségügyi probléma diagnosztizálására vagy kezelésére, a szolgáltatások nem 
helyettesítik a megfelelő orvosi diagnózist vagy kezelést. A Szolgáltató által megosztott információk nem 
orvosi tanácsok és nem használhatók semmilyen egészségügyi állapot diagnosztizálására, kezelésére 
vagy gyógyítására. 

A Weboldalon nyújtott szolgáltatások (étrend, információ, ajánlás, tipp, stb.) a Szolgáltató képzettsége 
és szakmai tapasztalatai alapján kerültek összeállításra, azok Szolgáltató tudása és meggyőződése 
szerint pontosak, megbízhatóak és aktuálisak, de jellegüknél fogva ezekre Szolgáltató nem vállal 
semmilyen garanciát, illetve nem vállal semmilyen felelősséget az azok felhasználásából adódó 
bármilyen kárért és veszteségért. Továbbá a Szolgáltató nem tehető felelőssé az információk 
Felhasználó általi hibás értelmezéséért. 

Az Ügyfél bármelyik szolgáltatás díjának kiegyenlítésével egyértelműen kifejezi szándékát az adott 
szolgáltatás igénybevételére és elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit. Amennyiben 
az Ügyfél az adott szolgáltatás díjának kiegyenlítése után bármilyen indokkal (pl. vélt vagy valós 
egészségügyi problémára, családi okra vagy egyéb külső körülményre való hivatkozással) meggondolja 
magát a szolgáltatás igénybevételének tekintetében, nincs lehetőség a szolgáltatás díjának 
visszaigénylésére, illetve visszafizetésére. Vonatkozik ez a véletlen tévesztés esetére is, amikor az 
Ügyfél tévedésből nem a számára megfelelő szolgáltatást választotta ki (a számára megfelelő 
szolgáltatás kiválasztása az Ügyfél felelőssége). 

Az Ügyfél tudomásul veszi, ahhoz, hogy az igénybe vett szolgáltatás elérje célját az Ő aktív 
közreműködése szükséges és az eredmények az egyén genetikai, fiziológiai, fizikai és egyéb 
tulajdonságai miatt személyenként változhatnak. Szolgáltatónak nincs lehetősége ennek 
befolyásolására, illetve annak kontrollálására, hogy az Ügyfél betartja-e a Szolgáltató által 
meghatározott előírásokat, ezért a szolgáltatás eredménytelenségére való hivatkozással nincs 
lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére. 

 


