Reduza o seu Risco

De testar positivo ou sofrer efeitos adversos para a sua saúde

Etapa 1 – Buscar Orientação Profissional
Consulte um profissional de saúde ou um nutricionista para se certificar de que há um
BENEFÍCIO NUTRICIONAL JUSTIFICADO para usar um suplemento. Se não há nenhum
benefício nutricional justificado, então por que correr riscos?
Não tem um nutricionista? Nós entendemos. Vá para a próxima etapa.

Etapa 2 – Testes Independentes
Procure uma certificação independente. Nenhum programa é perfeito, e a
certificação não é uma garantia, mas é um passo na direção certa. Se o produto que você
está cogitando em usar não é certificado por um laboratório
independente, pergunte a si mesmo:
1. Existe um produto equivalente que SEJA certificado?
2. Se não há alternativa alimentícia e nem um equivalente certificado, então vá
para a próxima etapa.
*Manter em mente: suplementos dietéticos são regulamentados como uma categoria de alimento. Se realmente não há nenhuma
alternativa alimentícia para um suplemento, isso pode ser um sinal de alerta de que o produto não é um suplemento dietético
legítimo.

2 - Third-Party
Etapa 3 Step
– Procurar
AlertasTesting
Específicos
Procure alertas específicos sobre o produto visitando a página Supplement 411 High
Risk List (Lista de Alto Risco) e a página de Suplementos Contaminados da FDA.
Foi descoberto um alerta que diz respeito ao produto em questão? Este produto pode
ser perigoso. Procure uma alternativa mais segura.
Se nenhum alerta específico foi encontrado, vá para a próxima etapa.

Etapa 4 – Analisar o Rótulo à Procura de Sinais de Perigo
Avaliar você mesmo o produto à procura de sinais de perigo, tais como substâncias
proibidas listadas no rótulo, ou um aviso de que o produto pode ser proibido para
praticantes de esportes. Se você encontrar um desses sinais, este produto pode ser
perigoso. Procure uma alternativa mais segura. Caso não encontre nenhum sinal de
perigo, provavelmente há um baixo risco de este produto testar positivo ou causar
efeitos adversos para a sua saúde, e você pode decidir confiar o rótulo. No entanto, é
importante lembrar que não há garantias quando o assunto é suplementos.
Use o verso do cartão para analisar o seu produto quanto a sinais de perigo.

Lembre-se: O uso de suplementos dietéticos é por sua conta e risco.

Analise o Seu Produto
Caso se enquadre em todas as características abaixo, provavelmente o seu produto é de baixo risco.
Lembre-se! O seu produto deve:
Ser recomendado por um profissional de saúde ou nutricionista (não um instrutor de ginástica).
Listar apenas ingredientes com valor nutricional claro e bem documentado.
Ser certificado por um laboratório de testes independente.

Caso se enquadre em até uma das características abaixo, o seu produto pode ser de alto risco.
O produto aparece na Lista de Alto Risco da USADA (Supplement411.org/hrl)
O produto aparece na página de Suplementos Contaminados da FDA (http://bit.ly/FDA_Tainted_Products_CDER).
Há substâncias da Lista de Métodos e Substâncias Proibidas da WADA presentes no rótulo do suplemento ou no anúncio do produto.
Os ingredientes listados no rótulo do suplemento se enquadram em uma categoria geral da Lista de Métodos e Substâncias Proibidas da WADA, tais como agentes
anabolizantes, moduladores seletivos do receptor de androgênio, estimulantes, inibidores de aromatase, hormônios de crescimento, hormônios peptídicos, diuréticos,
betabloqueadores, corticosteroides, ou agonistas beta-2.
A empresa recebeu cartas de advertência da FDA ou foi objeto de outras ações de execução. Procure o nome da empresa ou do produto em FDA.gov ou FTC.gov.
O produto alega ser “Aprovado pela FDA”, “Aprovado pela WADA”, ou “Aprovado pela USADA”. Estas entidades não aprovam suplementos dietéticos.
O suplemento é comercializado para aumento da massa muscular, perda de peso, aumento do desejo sexual ou para “energia/pré-treino”. Tanto a FDA quanto a USDA
consideram que há grande probabilidade dos produtos dessas categorias serem adulterados.
O produto anuncia que oferece os mesmos resultados que uma substância farmacêutica ou proibida (por exemplo, estimula o aumento da secreção hormonal; é
anti-inflamatório; aumenta os seus níveis de testosterona; é um agente diurético e de trituração).
O site ou o blog da empresa alega que os produtos são legais porque os ingredientes não estão na Lei Federal de Substâncias Controladas (Controlled Substances Act),
ou são anunciados como “esteroides legais” ou “pró-hormonais legais”.
O produto é vendido “Apenas para fins de pesquisa”. Algumas empresas fogem do escrutínio da FDA, dizendo aos consumidores que seus produtos não são para
consumo humano; portanto, não é culpa deles se um consumidor tomá-lo para uso próprio.
O produto lista os ingredientes usando nomes químicos em vez de seus nomes comuns. Por exemplo, qualquer uma das seguintes frases ou caracteres seria um sinal
de perigo: -andro, -ol, -diol, -diona, -steno ou -stano, 17a ou 17α, 17b ou 17β ou qualquer outro número com os símbolos alfa e beta ou outros símbolos gregos, epi,
epitio, gonado.
Produtos que foram supostamente fabricados para serem usados sob a língua, ou na forma de spray ou creme tópico, ou qualquer produto que precise de etapas
extras antes da ingestão.
O produto alega tratar ou prevenir doenças (incluindo, entre outros, desequilíbrios hormonais, resfriado comum, gripe, diabetes e inflamações).
O produto alega ser uma “alternativa aos medicamentos prescritos”.

Os itens a seguir nem sempre são sinais de risco. Caso você marque qualquer um desses, você terá de levar
em conta as informações juntamente com todas as outras informações sobre o produto para tomar uma
decsco.
Produtos vendidos exclusivamente na internet podem representar um sinal de perigo. Existem algumas empresas legítimas de suplementos dietéticos que têm
presença apenas online e eles não distribuem seus produtos em lojas físicas. No entanto, algumas empresas evitam as agências reguladoras deliberadamente,
abrindo e fechando seus sites rapidamente, ou vendendo produtos online para os EUA a partir de outros países. Eles não incluem um endereço ou outras
características de identificação em seu site ou frascos, para evitar serem localizados.
O produto lista ingredientes que você não reconhece ou que parecem não pertencer a um rótulo de alimentos (por exemplo, se há ingredientes que parecem
absurdos ou ridículos em uma caixa de cereais ou lata de sopa, isso pode ser um sinal de perigo). Há algumas exceções a esta regra, mas tenha em mente que
suplementos dietéticos são regulamentados como uma categoria de alimento.
O anúncio contém frases como “o mais recente avanço científico”, “fórmula secreta”, “garantia de reembolso”, “solução rápida”, “usado por milhares de anos”,
ou “o que os especialistas não querem que você saiba”.

Você pode usar a página GlobalDRO.com para ajudá-lo a compreender o status de antidopagem dos ingredientes listados em um rótulo, mas
você não deve NUNCA concluir que um suplemento está livre de substâncias proibidas só porque ele não lista nenhuma delas no rótulo.
TRADUÇÃO LIVRE
O texto oficial deste documento é a versão em
idioma inglês. Caso haja alguma inconsistência
entre o texto em inglês e a versão traduzida deste
documento, a versão em inglês prevalecerá.

Procure alertas específicos
relacionados ao seu produto

Lista de Alto Risco
www.Supplement411.org/HRL

OR

Suplementos Contaminados
da FDA
http://bit.ly/FDA_Tainted_Products_CDER

