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Capítulo 3: Ativo para sua saúde

Porque estão produtos de
baixa qualidade e nocivos no
mercado?
Há uma resposta sóbria para esta questão:
1. Ignorância dos consumidores
Milhões de pessoas estão tomando suplementos dietéticos diáriamente, acreditando
em sua saúde. No entanto, alguns poucos
deles sabem:
• que os produtos não são testados aos
efeitos de saúde
• que as mensagens publicitárias utilizadas pelos fabricantes não foram derivadas de suas próprias pesquisas, mas
são compostas por "conhecimento da
biblioteca"
• que os ingredientes podem ser de origem natural ou sintética, que muitas vezes diferenciam-se fundamentalmente
do seu efeito nas células humanas.
2. Maximização de lucro dos fabricantes
O mercado de suplementos dietéticos está
atualmente explodindo. Isto é devido a um
número cada vez maior de publicações
científicas sobre a importância dos micronutrientes para a saúde.
Isto tem como resultado, que cada vez mais
cresce o numero de fornecedores neste
crescente mercado. Seu principal objetivo
não é a saúde das pessoas, mas um alto
lucro – alcançado por trás das costas dos
consumidores inconscientes.
O número crescente de "especuladores"
neste setor resultou numa crescente pressão competitiva. Isto significa que os fabricantes tentam se subcotar sempre com preços cada vez mais baixos.
A fim de manter as margens de lucro, no
entanto, esses produtores poupam sempre
no mesmo lugar: a qualidade dos ingredientes. Esta "espiral de lucro" geralmente
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exclui o uso de ingredientes de alta qualidade de origem natural. Em vez disso, os
ingredientes de origem artificial (sintética),
muitas vezes com origem questionável, são
processados.
A resposta à pergunta "Por que estão muitos suplementos dietéticos de baixa qualidade e potencialmente prejudiciais em
circulação" é o lucro irresponsável dos
produtores que exploram a ignorância
dos consumidores.
Esta brochura irá mudar isso. Documenta
pela primeira vez as possíveis consequências de longo alcance deste desenvolvimento.
Considerando que a humanidade tem a
oportunidade de fazer recuar numerosas
doenças com a ajuda de micronutrientes
de alta qualidade, este desenvolvimento é
duplamente amargo, porque os produtos
de baixa qualidade põem os produtos de
alta qualidade em descrédito.
Estudos que analisam os efeitos de produtos de pouca qualidade encontram-se repetidamente nas media. Como a qualidade
dos produtos testados é muitas vezes questionável, os resultados dos estudos não podem ser satisfatórios.
Os meios de comunicação, a media, que
estão intimamente ligados à indústria farmacêutica devido a milhões de receitas de
publicidade pesada, esses relatórios são
"gratos". Milhões de pessoas são induzidas
num engano.

Todos estes são bons motivos
para as pessoas preocupadas
com sua saúde participarem
nesta campanha de qualidade.
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Crescente necessidade
no setor de vitaminas

Efeitos prejudiciais

Cada vez mais produtos
vem para o mercado

Produtos questionáveis

Aumento de pressão
concorrencial

Ingredientes
Baratos e sintéticos

A crescente necessidade por produtos vitamínicos está causando uma espiral desastrosa para os fabricantes
que não estão interessados em pesquisas e testes científicos de seus produtos.
Os resultados de estudos
com produtos de baixa
qualidade são registrados
pelos media e divulgado
sem refletir.

Produtos
de baixa qualidade

Baixos resultados
em estudos de terceiros

Condenação geral
de produtos vitamínicos

Assim, toda uma indústria
cai em descrédito - de
forma injustificada.

Artigos nos media com
declarações negativas sobre
produtos vitamínicos
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