Cała prawda o suplementach w jednym miejscu

Medexpress, 2018-07-04 21:28

Cała prawda o suplementach w jednym
miejscu
Rozmowa z Sylwestrem Dobrzańskim, prezesem spółki wprowadzającej na rynek katalog Suplindex.

W aptekach, na stacjach benzynowych, w supermarketach oraz w internecie – wszędzie
tutaj można kupić suplementy diety. Czy to zjawisko pozytywne czy negatywne?
Rynek suplementów diety w Polsce stale rośnie, rośnie także liczba produktów wprowadzanych do
obrotu. Niestety, wzrastająca popularność tego typu preparatów nie idzie w parze z rosnącą
świadomością konsumenta. Kupujący suplementy diety często nawet nie są w stanie odróżnić
suplementów diety od leków, traktując te produkty w taki sam sposób. Taki stan rzeczy rodzi spore
problemy prowadzące do potencjalnego zagrożenia zdrowia pacjentów.
Brak wiedzy wynikający z niepełnego dostępu informacji jest dużym problemem?
Każdy chce odżywiać się jak najlepiej, czyli kupować suplementy o potwierdzonej jakości. Na
podstawie reklamy czy opakowania trudno tę jakość ocenić. Na rynku suplementów diety panował
chaos informacyjny, który wprowadzał w błąd przeciętnego konsumenta. Prowadziło to często do
mylnego postrzegania suplementów jako produktów leczniczych o niskiej efektywności, podczas gdy
przeznaczeniem suplementów diety jest uzupełnienie codziennej diety, a nie leczenie dolegliwości
chorobowych. W dodatku pacjenci nie wiedzieli, czym się kierować przy wyborze suplementu, który
produkt jest godny polecenia.
No właśnie, skąd czerpać wiedzę na temat tego, jaki suplement wybrać?
Aby przepływ informacji był jasny, potrzebne było stworzenie rzetelnej bazy informacji o
suplementach diety. Narzędzie takie, dzięki swojemu obiektywizmowi i oparciu o badania naukowe
oraz potwierdzone stopnie jakości, zapewnia klientowi swobodę wyboru, jakiej do tej pory nie miał.
Takim nowym systemem, który powstał, by szerzyć rzetelną, obiektywną wiedzę oraz zapewniać do
niej powszechny dostęp dla każdego, jest Suplindex. To sprawdzone i funkcjonujące narzędzie –
pierwsze tego typu rozwiązanie na rynku suplementów diety.
W jaki sposób Suplindex ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa pacjentów i
uporządkowania rynku suplementów diety?
Zauważyliśmy, że na polskim rynku brakuje mechanizmu potwierdzania jakości suplementów diety,
który pozwoliłby odróżnić produkty rzetelnie produkowane, z zastosowaniem procedur i zasad
niewymaganych przez prawo, a zapewniających produktowi niezbędną jakość. Odpowiedzią na ten
brak było właśnie stworzenie Suplindexu. To jedyny katalog w Polsce, który gromadzi wszystkie
dostępne na rynku suplementy diety, środki spożywcze zawierające farmakologiczne składniki
roślinne i odżywki specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
Suplindex jest aktualny – przedstawia obecną sytuację na rynku. Wszystkie produkty, które zostaną w
nim umieszczone i otrzymają potwierdzenie 1 z 3 możliwych znaków Suplindexu, są na pewno
dostępne w obrocie. Dzięki temu pacjenci mogą sprawdzić, czy produkt, który kupują, jest bezpieczny
i ma potwierdzoną jakość.
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Czy Suplindex jest ogólnodostępnym narzędziem?
Katalog istnieje w wersji online, jest to strona internetowa dostępna dla wszystkich uczestników
rynku bez logowania. Wydamy też wersję papierową, która ma posłużyć lekarzom i farmaceutom jako
podręczne źródło wiedzy.
Rozumiem, że Suplindex to narzędzie nie tylko dla pacjentów, którzy dzięki niemu mogą
wybrać sprawdzony produkt, ale też dla producentów suplementów, chcących pokazać
pacjentom swoje preparaty?
Za jego pośrednictwem producenci mają szansę prezentacji swoich produktów oraz wszystkich
potwierdzonych, udokumentowanych działań zmierzających ku zapewnieniu bezpieczeństwa
konsumenta. Spis suplementów diety powstaje w oparciu o rzetelną wiedzę i przy współpracy z
uczestnikami rynku.
Czy Suplindex uporządkuje rynek suplementów diety?
To jest naszym długofalowym celem. Jest wiele inicjatyw, które mają ten cel realizować – Suplindex
jest doskonałym narzędziem, które w realizacji tego celu pomoże, dlatego chętnie współpracujemy ze
wszystkimi uczestnikami rynku. Ten projekt ma pozytywny wpływ na rynek i prowadzi do harmonizacji
rynku suplementów diety w Polsce. Dostarcza pacjentom fachowej wiedzy, dzięki czemu przestanie
ona pochodzić tylko i wyłącznie z nieweryﬁkowanych przekazów medialnych lub komentarzy
internetowych. Warto więc współpracować z Suplindexem i z niego korzystać. Jestem przekonany, że
wpłynie to na wzrost bezpieczeństwa pacjentów oraz poprawę jakości oferowanych wyrobów.
Suplindex to:
Jedyny katalog w Polsce gromadzący wszystkie dostępne na rynku suplementy diety, środki
spożywcze zawierające farmakologiczne składniki roślinne i odżywki specjalnego przeznaczenia
żywieniowego.
Priorytetem jest aktualność - Suplindex przedstawia obecną sytuację na rynku. Wszystkie
produkty, które zostaną w nim umieszczone i otrzymają potwierdzenie 1 z 3 możliwych znaków
Suplindexu, są dostępne w obrocie.
Łatwy dostęp do wiedzy – Suplindex istnieje w wersji online, jest to strona internetowa dostępna
dla wszystkich uczestników rynku bez logowania. Zostanie wydany także w wersji papierowej,
by wesprzeć w pracy lekarzy i farmaceutów.
Rzetelność – spis suplementów diety powstaje w oparciu o rzetelną wiedzę i przy współpracy z
uczestnikami rynku. Dzięki niemu producenci mogą pokazać swoje produkty, ale by dostać
wyróżnienie, muszą także przedstawić dokumentację i tym samym potwierdzić działania
zmierzające ku zapewnieniu bezpieczeństwa pacjenta.
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