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els valors estètics  imperants, estan afavorint que, malgrat  la  seva perillositat, aquest negoci 

lucratiu segueixi creixent. 

"Hi ha multitud de pàgines a internet que promocionen productes miraculosos per la pèrdua de 

pes i és un tema també recurrent en fòrums, però no s'ha de perdre de vista que aquests poden 

ser productes perillosos que en moltes ocasions no han passat cap control sanitari,  i això pot 

causar  greus  efectes  secundaris  i  fins  i  tot  morts.  De  fet,  en  estudis  previs  hem  pogut 

documentar els perills d'aquestes pastilles miraculoses sobre el sistema cardiovascular, renal o 

endocrí. Si consultés al metge abans de prendre qualsevol  tipus de medicament o suplement 

alimentari, s'evitarien molts problemes "afirma el Dr. Goday. 

Els perills ocults dels suplements dietètics 

La  Food  and  Drug  Administration  (FDA)  dels  Estats  Units  ha  advertit  recentment  als 

consumidors  sobre  els  riscos  de  prendre  suplements  no  autoritzats  per  perdre  pes,  ja  que 

podrien  estar  adulterats  amb  múltiples  fàrmacs  no  indicats  per  tractar  l'obesitat.  Alguns 

d'aquests  suplements  combinen anorexígens potents,  com ara derivats d'amfetamines, amb 

benzodiazepines,  bloquejadors  beta  i  altres medicaments  per  suprimir  els  efectes  adversos 

dels  anorèxics.  Els  efectes  adversos d'aquestes  combinacions han pogut  ser  constatats pels 

investigadors de l'article publicat a American Journal of Public Health. 

"Els  consumidors  actuals  d'aquests  suplements  s'enfronten  als  efectes  adversos  dels 

ingredients que els componen i als efectes desconeguts de prendre dosis inadequades. Cal tenir 

en compte també que hi ha el risc que els productes estiguin mal compostos i que no existeix de 

cara  al  consumidor  informació  fiable  sobre  el  que  realment  estan  consumint”  declara  el 

Dr.Goday. 

"L'obesitat és un problema de salut  important, al qual s'està dedicant un extraordinari esforç 

assistencial  i d'investigació científica a Espanya, de manera que actualment hi ha moltes vies 

prometedores per avançar cap a un tractament més eficaç. Però tot això vindrà de la mà de les 

institucions sanitàries,  i mai a través d'un atractiu anunci a  Internet. No s'ha de frivolitzar un 

tractament,  que  en  cas  que  sigui  fraudulent,  al  costat  de  la  ineficàcia  pot  provocar  efectes 

secundaris sobreafegits ", conclou. 
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