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Capítulo 3: Ativo para sua saúde

Trata-se tudo sobre sua saúde!
A exigência para produzir produtos de alta
qualidade, especialmente no que se refere
à saúde, deve estar no interesse de cada
fornecedor.

• Pesquisa: EA colaboração com especialistas na área da pesquisa de vitaminas
é essencial. A cooperação com uma instituição de pesquisa deve estar na ética
de qualquer produtor de vitaminas.

Infelizmente, nem todos fabricantes de vitaminas consideram assim esse compromisso.
Muitas vezes, o preço é o único argumento
de venda. Para obter preços favoráveis, poupam primeiro na pesquisa. Além disso, são
utilizadas formas de micronutrientes mais
baratas e, portanto, inferiores.

• Qualidade dos ingredientes: Combinações de micronutrientes de alta qualidade e promoção da saúde têm
argumentos convincentes contra pílulas
baratas. Este é um exemplo impressionante desta brochura.

No entanto, os progressos realizados na
área da pesquisa de vitaminas só continuarão apenas com uma qualidade suficientemente alta dos produtos. Esta é a única
maneira de alcançar o alto padrão de aceitação de suplementos dietéticos na população.

• Qualidade na composição: Tanto quanto
possível juntar substâncias baratas e vender essas preparações como "Vitamina AZ" é simples, mas não eficaz. Sem testes
científicos, não é garantida uma combinação ótima (sinergia) dos ingredientes
individuais.

É necessário uma ofensiva de qualidade
Já é hora de achar entre milhões de usuários que vitaminas não logo vitaminas.
Muitos produtos de baixa qualidade estão
inundando o mercado.
Uma ofensiva de qualidade é sem alternativa. Deve combinar as exigências de todas
classes da população para a saúde natural
com o compromisso ético dos fabricantes
de oferecer produtos de saúde de alta qualidade.
Os fornecedores que não estão dispostos a
cumprir esta obrigação retiram-se próprios
do mercado.
Elementos indispensáveis desta campanha
de qualidade incluem:
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A participação decisiva no sucesso desta ofensiva de qualidade, no entanto, serão
milhões de consumidores que
exigem o seu direito a produtos saudáveis perante os
fabricantes.
Esta seção da brochura
fornece argumentos e
opções de ação.
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Muitos fabricantes diluem a oferta de produtos vitamínicos com pílulas baratas. Sob esta luta de preço
reduzido, sofrem em primeiro lugar: você, o consumidor.

Falta de trabalho
de pesquisa

Qualidade questionável
dos ingredientes

Inadequados
produtos vitamínicos

Qualidade questionável
da composição

Falta de pesquisa, qualidade questionável dos ingredientes e qualidade questionável da composição esses elementos colocam em perigo a qualidade do produto vitamínico resultante. A ofensiva
de qualidade para suplementos dietéticos é uma ferramenta crucial para mudar isso.
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