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Mensagem do Presidente
Amigos,
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Com o cenário atual em pleno desenvolvimento e avanço de estrutura e
organização do setor de suplementos, temos a oportunidade de juntos,
aumentar a participação das nossas empresas, com o objetivo de crescimento de nossa sociedade e da valorização de nossa categoria. Hoje, se
requer de todos nós a coragem e inovação, para que possamos continuar
impulsionando cada vez mais nossa indústria e comércio, com responsabilidade, credibilidade e respeito.
Quero reafirmar nosso compromisso de gestão, atenção e cuidado especial para o nosso setor e convidá-los a conhecer de perto esse trabalho sério,
que envolve a união do segmento, com o intuito
de assegurar a viabilidade de nossas empresas
e lutar pela uniformidade de sistemas e
metodologias de qualificação, perante
as autoridades, e sobre tudo o que se
refere à nossa atividade empresarial.
Saudações,
Synésio Batista da Costa
Presidente
A Brasnutri - Associação Brasileira dos Fabricantes de Suplementos
Nutricionais e Alimentos para Fins Especiais, criada por fabricantes de
suplementos nutricionais, objetiva o desenvolvimento de ações em
favor da ampliação do mercado, a formalização das relações comerciais, o respeito a um ambiente sadio e competitivo entre os produtos e empresas. Possui o foco de trabalhar na direção de obter
da sociedade o respeito e o reconhecimento ao que a indústria brasileira faz de melhor para o nosso consumidor.
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O que devemos saber ao comprar
Suplementos Nutricionais?
O Brasil possui resoluções estabelecidas pela ANVISA, que regulamentam os
Suplementos Nutricionais comercializados em território nacional. Para mais
informações, acesse www.anvisa.gov.br;
O Suplemento Nutricional é um produto sujeito a todas as exigências do
Código de Defesa do Consumidor. Seu rótulo deve estar em Língua Portuguesa, contendo todas as informações necessárias para sua utilização, de
forma clara e precisa. Nenhum produto deve ser adquirido sem a clara identificação do fabricante ou importador e seu CNPJ;
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Muitos Suplementos entram no Brasil de maneira clandestina e são comercializados de maneira irregular. Estes produtos não tem nenhuma garantia de
qualidade ou segurança. O preço destes produtos parece ser vantajoso, mas
ele pode expor sua saúde a graves riscos;
Comprando produtos de origem duvidosa, você pode estar comprando substâncias diferentes das descritas no rótulo do produto, como por exemplo, açúcar.
Por isso, antes de realizar sua compra, procure informações sobre marcas e
produtos;
Os suplementos nutricionais importados também devem obedecer às resoluções da ANVISA e ao código de defesa do consumidor. O importador é o
responsável por quaisquer danos que o produto possa vir a causar à saúde
dos consumidores;
Exija nota fiscal na compra do seu suplemento. Ela é a sua garantia caso você
tenha algum problema;
Não compre seu suplemento em sites suspeitos ou que não sejam denominados .com.br. Há um alto risco de não receber sua mercadoria;
Senhores Lojistas, peçam a seus fornecedores, sejam eles fabricantes ou importadores, os laudos de análises técnicas de sua linha. Esta pode ser a garantia da
qualidade do produto que será comercializado em seu estabelecimento.

Entre em contato para mais informações!
BRASNUTRI - www.brasnutri.org.br
Tel.: + 55 (11) 3238-1950 | E-mail: brasnutri@assnutri.com.br
Av. Santo Amaro, 1386 • 3º Andar • CEP: 04506-001 • São Paulo • SP

