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Saúde não nos é dada
Não há qualquer aspecto de nossas vidas
tão fortemente influenciado pelos interesses econômicos como a nossa saúde.

O direito à saúde preventiva e natural não
nos é dado. Se quisermos alcançar este objetivo, devemos fazer algo para alcançá-lo.

Infelizmente, o melhor negócio ainda
pode ser feito à custa de pessoas doentes.
Se quisermos mudar isto, temos que tornar
públicos os grupos de interesse que impedem a prevenção de doenças.

Encorajar os fabricantes de suplementos
alimentares a submeter seus produtos a
testes científicos sistemáticos de qualidade e eficácia, é um passo importante
nesta direção.

Exija respostas às
suas questões
A pesquisa é o pré-requisito para a qualidade. Quantos produtores de vitaminas
pensam sobre o papel da pesquisa, desrceve esta brochura. A visão geral dos estudos científicos publicados na PubMed
demonstra que esses fabricantes não parecem estar interessados em suas próprias
pesquisas e os efeitos de seus produtos
no sistema humano não parecem interessá-los.

Mas isto ajuda você na sua própria situação? O que faz o fabricante, a quem você
confia a sua saúde tomando suplementos
alimentares de uma determinada marca?
A resposta é simples: Pergunte-lhe! Tudo
o que você precisa é um pacote de produtos e uma conexão com a internet. Você
tem ambos à mão?
Então, siga estes quatro passos:

1 – Peque na embalagem do
seu produto vitamínico

2 – Procue os detalhes do
fabricante na caixa

4 – Faça ao fabricante as suas
questões (seguem exemplos)

3 – Procure as informações
de contacto na
Internet
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Capítulo 3: Ativo para sua saúde
Você pode usar todas os métodos para
obter sua resposta. Escreva uma carta clássica ou envie um e-mail ao fabricante.
Claro que também tem outras opções,

como as páginas do Facebook da empresa, disponíveis.

Exemplos de questões que você deve fazer aos fornecedores:
1. Você realiza sua própria pesquisa sobre os efeitos de seus
produtos de suplemento alimentar? Em caso afirmativo, onde
posso encontrar seus estudos e os resultados?
2. Você patrocina pesquisa sobre o efeito dos seus produtos ou
seus ingredientes?
3. Você usa estudos de outros sobre a composição de seus
Produtos?

Você também pode-se conectar com outros usuários e visitar os fabricantes.
Visitar eventos publicitários oferecidos
pelos fabricantes são uma ótima oportunidade para obter uma resposta direta.

Quando os fabricantes de vitaminas recebem cartas dos clientes com as perguntas
acima descritas, geralmente dão respostas evasivas. Nós compilamos algumas
cartas de fabricantes que nos foram enviadas por clientes afetados.

Excertos de cartas de diferentes fornecedores em resposta a consultas
de clientes preocupados. Nenhum deles que receberam cartas pelos
clientes, conseguiram apresentar pesquisas científicas sobre os
produtos oferecidos.

“Nós não damos
em ordem próprios
estudos sobre
suplementos
dietéticos.”
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“... não são
necessários mais
estudos para
suplementos
alimentares.”

“..., não há necessidade para próprios
estudos”

Não se deixe desanimar! Continue pressionar o fabricante com questões. Quanto
mais questões sobre a pesquisa de vitaminas chegarem a eles, maior será pressão
para testar seus próprios produtos.

Fale com outros consumidores interessados e use seus pontos fortes. Juntos serão
mais fortes!

Para dizer claramente: Nós só podemos
chamar sua atenção para o fato de que
milhões de pessoas são enganadas sobre os
benefícios dos suplementos alimentares que
tomam. Se você quizer que algo se mude,
então deve ser activo!
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