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Gezondheid krijgen we
niet cadeau
Er is geen enkel aspect van ons leven zo
sterk met economische belangen verweven
als onze gezondheid.
Lucratief zakendoen kan helaas nog steeds
het beste met zieke mensen. Wanneer we
dat willen veranderen, dan moeten we de
belangengroeperingen die preventieve gezondheid in de weg staan, ontmaskeren.

Het recht op preventieve, natuurlijke gezondheid krijgen we niet cadeau. Wanneer
we dat willen bereiken, moeten we er wat
voor doen.
Een belangrijke stap in die richting, is de fabrikanten van voedingssupplementen ertoe
brengen hun producten systematisch wetenschappelijk te laten testen op kwaliteit
en werking.

Verlang antwoord op
uw vragen
Onderzoek is de voorwaarde voor kwaliteit.
Deze brochure maakt duidelijk hoe vele vitaminefabrikanten over de rol van onderzoek denken. Het afgebeelde overzicht van
op PubMed gepubliceerde wetenschappelijke onderzoeken laat zien:
Deze fabrikanten lijken niet geïnteresseerd
te zijn in eigen onderzoek, en de werking
van hun producten op het menselijke organisme lijkt ze niet te interesseren.

Maar helpt u dat in uw situatie? Wat doet
de fabrikant aan wie u uw gezondheid toevertrouwt, wanneer u supplementen gebruikt van een bepaald merk?
Het antwoord daarop is eenvoudig: vraag
het maar! U heeft daarvoor slechts een productverpakking en een internetverbinding
nodig. Wanneer u beide ter beschikking
heeft, dan gaat u als volgt te werk:

1 – Neem de productverpakking in de hand

2 – Vind op de verpakking de
naam van de fabrikant

4 – Stel de fabrikant uw
vragen (voorbeelden volgen)

3 – Zoek op het internet naar
de contactinformatie
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Hoofdstuk 3: actief voor uw gezondheid
U kunt op meerdere manieren antwoorden krijgen. U kunt een brief schrijven of
u stuurt de fabrikant een e-mail. En na-

tuurlijk zijn er ook nog andere mogelijkheden, zoals de Facebook-pagina van het
bedrijf.

Voorbeelden van vragen die u zou kunnen stellen:
1. Verricht u eigen onderzoek naar de werking van uw voedingssupplementen? En zo ja, waar kan ik de studieresultaten vinden?
2. Geeft u opdracht tot onderzoek naar de werking van uw
producten of gebruikte inhoudsstoﬀen?
3. Maakt u gebruik van onderzoek door derden bij het samenstellen van uw producten?

U zou ook samen met anderen een bezoek kunnen brengen aan de fabrikanten.
Rondleidingen of open dagen die door fabrikanten aangeboden worden, zijn een
mooie gelegenheid om direct een antwoord te krijgen.

Wanneer vitaminefabrikanten door klanten de hierboven genoemde vragen gesteld krijgen, geven ze vaak ontwijkende
antwoorden. Hieronder ziet u enkele brieven van bedrijven, die ons door consumenten toegestuurd zijn.

Fragmenten uit brieven van diverse bedrijven als antwoord op vragen
van bezorgde klanten. Geen van de geadresseerden kon wetenschappelijk onderzoek met de aangeboden producten noemen.

"Wij geven geen opdracht tot wetenschappelijk onderzoek met onze eigen
voedingssupplementen."
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"... verder wetenschappelijk onderzoek met voedingssupplementen is
niet nodig."

".... eigen wetenschappelijk onderzoek is niet nodig.“

Laat u zich door dergelijke mooipraterij
niet ontmoedigen! Vraag gewoon verder.
Hoe meer vragen ze over onderzoek krijgen, des te groter wordt de druk om de
eigen producten zelf te testen.

Ga met andere geïnteresseerde consumenten samen aan de slag.
Samen staat u sterker!

Laten we duidelijk zijn: wij kunnen u er
alleen maar op attent maken dat miljoenen
mensen over de werking van de door hun
gebruikte voedingssupplementen misleid
worden. Wanneer u wilt dat er wat verandert,
dan moet u nu actie ondernemen!
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