
Pharmanex® LifePak® - prvý multivitamínový výrobok vo svete, 
ktorý získal tri najvyššie certifikáty bezpečnosti

2.  apríla  2005 Pharmanex oznámil,  že  jeho hlavný výrobok LifePak ako prvý získal  nezávislé
certifikáty od troch najväčších skupín vykonávajúcich testovanie kvality, pričom sa znovu potvrdila
kvalita  a  správnosť  údajov  na  etikete  výrobku.  Táto  skupina  pozostáva  z NSF  International,
ConsumerLab.com® a Banned Substances Control Group (BSCG™) - všetky sú považované
za uznávané spoločnosti testujúce doplnky výživy.
Pharmanex je jednou z prvých firiem s priamym spôsobom predaja, ktorá obdržala certifikát NSF
na doplnok výživy, čo je dôkazom pretrvávajúcej kvality. 

Absolvovaním  týchto  testov  sa  potvrdilo,  že  vďaka  vysokému  štandardu  vstupných  surovín,
štandardizácii  aktívnych  zložiek  a  ochrane  vo  výrobnom  procese  sa  poskytuje  spotrebiteľom
výrobok najvyššej kvality. 

NSF - program certifikácie výživových doplnkov
NSF International, The Public Health and Safety Company™ je nezisková, nevládna
organizácia,  ktorá  je  svetovým  vodcom  vo  vývoji  noriem,  certifikácie  výrobkov,
vzdelávaní a zhodnocení rizika pre vaše zdravie a bezpečnosť.
NSF  program  certifikácie  výživových  doplnkov  pomáha  výrobcom  a  značkovým
výrobkom zaobstarať si nezávislé testy a overeniť kvalitu ich výrobkov a výrobných
procesov. NSF certifikovalo LifePak® v troch hlavných oblastiach kvality výrobku a

výrobnom procese, včítane posúdenia zloženia, kontroly výrobných zariadení a testovaní výrobku.
LifePak®  spĺňa  všetky  jeho  požiadavky  na  certifikáciu,  zaručujúc  obsah  látok  uvedených  na
etikete,  ďalej  že  neobsahuje  látky,  ktoré  by  neboli  uvedené  na  etikete  a  neobsahuje  žiadne
znečisťujúce látky. 
Pre ďalšie informácie navštívte www.nsf.org. (The Public Health and Safety CompanyTM)

ConsumerLab.com - program dobrovoľnej certifikácie
ConsumerLab.com nedávno certifikoval LifePak® v šiestich oddelených kategoriách
v nezávislých testovacích programoch: multivitamíny, zakázané látky pre športovcov,
alfa-lipoová  kyselina,  vitamíny  skupiny  B,  vitamín  C  a E.  LifePak®  je  jediným
multivitamínovým doplnkom výživy, ktorý splnil všetkých šesť testov.

ConsumerLab.com použil kritériá na identifikáciu a koncentráciu jednotlivých zložiek
a neprítomnosť kontaminácií v LifePaku®.

Program  testovania  ConsumerLab.com  na  prítomnosť  zakázaných  látok  pre  športovcov  bol
vyvinutý pre americký olympijský výbor a testuje 170 zakázaných látok. Tento zoznam je utvorený
na  základe  látok  zakázaných  Svetovou  antidopingovou  organizáciou  –  najprísnejší  zoznam
zakázaných látok pre športovcov. 
Pre ďalšie informácie navštívte www.ConsumerLab.com

Banned Substances Control Group
Skupina kontrolujúca prítomnosť zakázaných látok (Nezávislá certifikačná služba)

BSCG  testovala  LifePak®  na  neprítomnosť  viac  ako  80  látok  zakázaných
Medzinárodným  olympijským  výborom  (International  Olympic  Committee  -  IOC),
Svetovým antidopingovým výborom (World Anti-Doping Agency - WADA), Národnou
akademickou  atletickou  spoločnosťou  (National  Collegiate  Athletic  Association

NCAA)  a  mnohými  inými  medzinárodnými  profesionálnymi  a  amatérskymi  športovými
organizáciami.
Testovanie,  ktoré  urobila  BSCG  ešte  potvrdilo  skutočnosť,  že  LifePak®  neobsahuje  žiadne
stimulanty ako efedrín ani anabolické látky, včítane androstenedionu a iných steroidov.

BSCG je jediný certifikačný program v USA, ktorý používa laboratóriá akreditované IOC a WADA.
Jedinečným aspektom testovania v BSCG je že sa testuje každá séria výrobkov testami šitými na
mieru podľa zloženia výrobku. 

Pre ďalšie informácie navštívte www.bscgi.org

http://www.bscgi.org/
http://www.ConsumerLab.com/
http://www.nsf.org/


                                                                          

Pharmanex,  Inc.,  bol  svojimi  výrobkami  ustanovený  za  oficiálneho  sponzora  amerického
olympijského tímu v rokoch 2000 – 2004 a zimných olympijských hier v Salt Lake City v roku 2002.
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