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Az egészség nem hullik az
ölünkbe
Életünknek alig van olyan területe, amelyet
a gazdasági érdekek erősebben befolyásolnának, mint éppen az egészségünk.
Sajnos a legjobb üzlet még mindig a beteg
emberek kihasználása. Ha ezt meg akarjuk
változtatni, le kell lepleznünk azokat az érdekcsoportokat, amelyek akadályozzák a
betegségek megelőzését.

A megelőző szemléletű, természetes egészséghez való jog nem hullik az ölünkbe. Ha
ezt a célt akarjuk elérni, tennünk kell valamit a megvalósítás érdekében.
A gyártók arra való ösztönzése, hogy termékeiket módszeresen teszteljék a minőség és
a hatékonyság szempontjából, fontos lépés
ebben az irányban.

Követeld meg a választ
A kutatás a minőség előfeltétele. Ez a füzet
szemlélteti, hogy hány vitamingyártó tartja
fontosnak a kutatást. A PubMed-en publikált tudományos tanulmányok áttekintése
azt mutatja, hogy ezek a gyártók látszólag
nem érdekeltek saját kutatásaik elvégzésében, sem annak vizsgálatában, hogy termékeik hogyan hatnak az emberi szervezetre.

A válasz megtalálása nagyon egyszerű: kérdezd meg őket! Mindössze a készítmény
csomagolására és internetkapcsolatra van
szükséged. Mindkettő kéznél van?
Nagyszerű! Tedd meg a következő négy
lépést:

Időszerű számodra ez az információ? Mit
tesz azért a gyártó, hogy Te személy szerint
rá merjed bízni az egészségedet?

1 – vedd a kezedbe az étrendkiegészítőd csomagolását

2 – keresd meg a gyártóra
vonatkozó információkat

4 – tedd fel a kérdéseidet
a gyártónak (lásd az
alábbi példákat)

3 – keresd meg az interneten
a kapcsolatra vonatkozó
információt
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3. fejezet:

Tégy valamit az egészségedért
Több lehetőség közül választhatsz. Például
elküldheted a kérdéseid hagyományos
módon, levélben. Vagy egyszerűen küldhetsz e-mailt. Természetesen vannak más

lehetőségek is, például a vállalatok Facebook oldalai.

Néhány kérdés, amit feltehetsz a gyártónak:
1. Végzett-e saját kutatást az étrend-kiegészítője hatására
vonatkozóan? Ha igen, hol találom meg a tanulmányokat
és az eredményeket?
2. Szponzorál-e a termékeinek vagy összetevőinek hatásaira
vonatkozó kutatást?
3. Termékeinek összeállításához felhasznált-e más gyártók által
készített tanulmányokat?

Csatlakozhatsz más fogyasztókhoz is, és
meglátogathatjátok a gyártót.
Nyílt napok vagy reklámesemények nagyszerű lehetőséget nyújtanak arra, hogy
közvetlenül tedd fel kérdéseidet.

Amikor a vitamingyártók szembesülnek a
fent említett kérdésekkel, rendszerint kitérő válaszokat adnak. Az alábbiakban
gyártók olyan leveleiből olvashatsz, melyet
az őket megkérdező fogyasztók továbbítottak nekünk.

Részletek a gyártók által az érintett ügyfelek kérdéseire adott válaszlevelekből. Egyik válaszadó sem tudta bemutatni termékei tudományos kutatását.

"Nem rendeltünk az
étrend-kiegészítőkkel
kapcsolatos saját
kutatást"
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"...a táplálékkiegészítők további
kutatása nem szükséges."

"...nincs szükség
saját kutatásra."

Ne veszítsd el a bátorságodat, bármenynyire is mellé beszélnek! Ostromold továbbra is a gyártót a kérdéseiddel. Minél
több kérdést kapnak, annál nagyobb lesz
rajtuk a nyomás, hogy teszteljék a termékeiket.

Beszéljen más érdekelt fogyasztókkal, érezhesd az összefogás erejét. Együtt erősebbek vagytok!

Világosan ki kell jelentenünk azt tényt, hogy
emberek millióit félrevezetik az általuk fogyasztott étrend-kiegészítők előnyeivel kapcsolatban. Ha változtatni szeretnél, akkor
cselekedned kell!
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