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Subject: Counterfeit OxyElite Pro Super Thermogenic
Dear Ms. Schnedar:

On Saturday, February 28, 2015, CDER issued a Public Notification on the
contamination of a dietary supplement product labeled as "OxyElite Pro Super Thermogenic"
containing DMAA (referred to below as "OEPST") with a prescription drug active ingredient,
fluoxetine. USPlabs immediately conducted an investigation and determined that the product
shown in the Public Notification and tested by FDA was not manufactured or distributed by or
for the Company. It is a counterfeit.

• The genuine OEPST has not been manufactured since May 2013. OEPST has always
been labeled with a three year expiration date. The last lot manufactured had an expiration date
of 05/16. The counterfeit product expiration date of 04/17 is therefore obviously fraudulent.

• The genuine OEPST,made in capsules, uniformly had lot numbersbeginningwith
the numeral "4". The counterfeit product lot number of 216732 is therefore obviously
fraudulent. The Company has verified that no OEP product (or other Company product) has ever
had the lot number of 216732.

• Neither USPlabs nor its contract manufacturers has ever ordered or in any way
handled fluoxetine for any purpose of any kind.

• The Company has encounteredcounterfeit versions of its dietary supplement products
in the past, and has reported these problems to FDA as well as to State and other Federal
officials. Attached is an October 22,2012, letter from the Company to the FDA Dallas District
Director relating these problems.

• Although USPlabs discontinued the manufacture of its products containing DMAA in
May 2013, other companies did not. Numerous dietary supplement products containing DMAA
are still available through the internet. The Department of Defense Human Performance
Resource Center website lists 43 such products, and the National Medicines Comprehensive
Database lists 313.
•

A brief internet search found the attached Brazilian website for the sale of OEPST

that may well have been the source of the counterfeit product that FDA tested. The Supplement
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Facts for the counterfeit OEPST product shown in the Brazilian website are not the same as the
genuine USPlabs version of OEPST Supplement Facts.
•

USPlabs has searched the internet for information on counterfeit versions of its

products. Attached are seven pages of posts on a Brazilian dietary supplement blog that refer to
counterfeits during 2013-2014. The second to last post on page six complains about counterfeit
OEPST with lot number 216732 and expiration date 04/17 ~ the same identifiers as the
counterfeit OEPST tested by FDA.

USPlabs wishes to work with you in any way possible to prevent the distribution of
counterfeit versions of its dietary supplement products.
.Sincerely yours,

Peter Barton Hutt

Covington & Burling LLP
850 Tenth Street, NW, Washington, DC 20001
T +1202 662 5522 I phutt@cov.com
www.cov.com
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O que 6 Cxyelile-Pro7

Elaborado pela USP LABS e lan^ado em 2009, Oxyelite-Pro, 6 um suplsmento alimenlar importado dos EUA. Classificado como um super
Termogenico.

http://www.lojaprofitness.com.br/produto/Oxyelite-Pro-Usp-Labs-90caps%252dFormula-...
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Oxyelite-Pro foitestado em v^os atielas de v^riss modalidades, obtendo resultados clentificamente comprovados enf) 100% dos testes.
Ele 6 urn suplementotermogenicoque age de maneira eficisntenos receptores responsaveis pelo armazenamento de gofdura, como lambdm
estimula a

queima da gordura atrav^s da sua a9So termogenica.

Sua formula eficaze urn novo sislemade acao lemconvencido cada vez maisseus consumidores que ele se trata do melhorpraduto criadopara
perca de

peso e definl^So abdominal ja exislente no mercado.

0 grandasegredodeste suplemenlo 6 que ele atua noorganismo elimlnando a gordurapor completo, ao contrario de outrossuplwisntos que geram
um

efelto momentaneo camuflado.

Reafmenletrala se de um suplemento que foldesenvotvidoa partirde minuclosas pesquisas e estudos com focoespecifico na busca pelo
emagrecimento

e diminui^do da gordura locallzada com resultados eficazes e duradouros.

A980 no organismo:

Emboraaparentemente todos os (ermogenicosapresenlem a;Oes parecidas em suas descrl^Oes, oque realmente diferenciaOxyelite-Pro de seus
concorrentes,

sSo seus componentes linicose patenleados exdusivamente, que s&ocapazes de desempenhar eficazmente sua fun^ proposta no organismo.
Oxyelite-Pro 6 um suplementoque acelera 0 metabolismofavorecendo assim o aumento da laxa metabdlica,consequentemente por sua vez
aumentando a

queima de gordura estocada no organismo. utillzando-a como combustivel para r^r a energia gasta no decorrer da atividade fisica. Voc6 senle
mais disposi(do,

energia, seus trelnos ficam mais intensos. em virtude de a^do termogenica que estimula seu organismo a trabalhar em ritmo mais acelerado.

Os poderosos componentes da formula de Oxyelite-Pro tamb^m afetam a Ilp6llse que 6 0 processo de quebra e estocagem de gordura.
Ao atuar sobre os receptores neuronais do tipo Alpha 2. Oxyelite-Pro, estimula e libera a a^o da lipose, favorecendo a queima da gordura e
inibimdo 0 novo

acumulo de tecido adiposo nessas regides contiecidas por mais armazenarem gorduras atua diretamente na gordura atxiominal, culotes, pescoQO e
regido das
mamas, impedindo 0 aculumulo de gordura nessas regioes

AREAS RICH WITH ALPHA-2 RECEPTORS

Areas de malor aluagfio de Oxyellte-Pro:

0 Alpha-2 receptor 6 o receptor 6 responsive! pe)a inibimdo da llpollse que ^ a quebra das gorduras. Vdrios estudos constataram que pessoas
obesas tem

uma dlsfun9So neste receptor.

0 Alpha-2 receptor simptesmente n^ detxa qua a gordura seja quebrada, ficando a mesma armazena no organismo, de modo que vocd Tica
literalmente preso e

refdm da gordura, pois mesmo com dietas e exercicios, esle receptor induz o organismo a armazenar a gordura.
O melhor dos melhores Oxyellte-Pro tem sido considerado 0 melhor termogenico do mundo nos Liltlmos anos e atualmente d 0 fat-burner mais

vendido no planeta.
Oestacando-se Inicialmente no grande e concorrido mercado amerlcano de suplementos, nSo demorou muito para Oxyellte-Pro ganhar fama e status
mundialmente,

conquistando a hegemonia e permanecendo no topo da categoria dos termogenicos aid os dias atuals.

Oiariamente sSo langados produtos que se se proptem a serem melhores, todavla, Oxyelrte-Pro lem mantldo um boa reputa^So.

http://www.lojaprofitness.com.br/produto/Oxyelite-Pro-Usp-Labs-90caps%252dFonnula-...
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Como vou tne sentir ao toma-lo?

Alem dos componentes patenteadosque agem sobre os receptoresalpha2 possibilitando a quebra de gorduras, Oxyelite-Pro 6 umtermogSnico que
cont^m

substdncias estimulantes em sua fomfiuia comocafeinaentreoutros. 0 efeito e a^o dependem al§m da dosagemadministrada, de condi^Ses
pessoals de cada

indivfduo. Todavia, podemos considerar como efeitos gerals manifestados na

maioria dos indtvfduos, a eleva(So da temperaturacorporal, redu9Sodo apetite, sudorese, disposi9So fisica. Ou seja, com Oxyelite-Pro vocdvai se
sentir muito

mais disnosto mnior rftsistflnria nna trBinna snii motnholismo vai trahalhar maia n mnsagiiBntBmnnfn vnrA vai sitnf mais liirtn isso amnlBmnrlo
simuttaneamente

junto a quebra de gorduras nos receptores alpha 2.

Mapa do site

Pitncipal

Videos

Supiementospara mulheres- SSo diterentesda suplementaQSo dos homens?

O que 6 mem6riamuscular?

Central de Atendimento

Prtmeira Compra

Meu Cadastro

Acompanhe Seus Pedidos

FORMAS OE PAGAUENTOS

A iEIH Hi V • £

Pre^os e c«ndi;des do pagamento exclusivos para cotKpcas via internet. Ofertas
vBlidas at6 o l^rmino da nossos estoques para intemst. Vendas sujeitas a anallse e
conflrma^lo de dados. Em caso de divergdncia de prefos no site, o valor vdltdo6 o
do Carrinho de Compras.
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F6min lliitilrofia.tirg — IlipertroRa -».Suiileint-aUii.'aci

Olci, anfinimo!

Scja hem \indo ao Ilipcrtrolia.orK. (^uc tal scregistrar para poderpartidpar das discussocsc aindatcracesso asAreafs
qiiesomenteusuarius rei^islnulo.s pucicni ver ?
I'ara registrar-se, basta clivarali doladd. E

w\r~
Kliti

nao demora nem lO segundoseseiiiitTpedimos coiifirrnai;ao por e-mail!

Est'i esperaiido t) qiie ?

(Jiiest Mf.'ssageby DevFusc

n

Acho Que Comprei Oxyelite Pro Falsificado
Criado pur NcoRamza, 27/0t)/20l2
OxfiEIUvPro/akilicadc tcm,

Pugc 15 dc IS

P'jslaiio a.<08:45:55 em y/o/amj

mcltcdbrain

Jo Francvlino, on la Sepl 20i;i • oH:o6, said:

Hjfuinalojafalnrconiocora que mc vcndeu, segundo de a vcrsSoque eu comprei daiiovaf6miula, scm DMAAepor is$oop66na
cor branca.

Ontcm,lomeipcia primciravczo oxyelilc,ja era talkieda noitc,iiac senti uenhuniadifcrcnQa ua acadciiiia, mas fiquciacordadaa
nolle toda, nieiis batiiuenlo eslavaiii niuilo acelerados, senli frio e um certo desarnuijo ii)(e.sliiial hj pela iiianha. meu Inuao tb (eve
sintomas, tuntura e Iranspirava muilo, apcsar de eslar uma noite relativamente fria.

Por fim, na dtivida devoJvi o produlo a loja, mas preciso saber se lodos os oxysao marrons on sc 6 posslvclque na nova f6rmula o p6
segaparecido com o fennenlo em p6.

Acredito eu que, ambos, Free DMAA e With DMAA sao das mesmas cores. O que nao sei 6 a formula NOVAa
Ad\'anced.

Como falei acima, e pelas rea?6cs que \'occ sentiu, o produlo provavclmentc deveria scr original ou cm ultimo caso, o
produto era pura cnfcina, o que nao 6 ruim, pois, cafeina da uma energia filha da p* e tamb6m 6 termogenico....
Mas voce fez certo, na du\'ida, devolveii o produto.,.
Cara, se voce quer tcr certeza da proccdencia do produto, a soluqao c importar. So assini vocc .sabc que o produto
realmente 6 original.

Pi/slailo m 12:35:41 eni 02/10/2013
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OiGente- EntSo... podeiiam me ajudar?Comprei o OxyElite e Nao senti Nada atd agora!!!!!! Nen!ium efeito!!! Estou
tomando faz 2 dias e ja comeceicom dois por dia, pois tomeio primeiro de manliS e nSo senti EXATAMENTE NADA de
diferente. Resolvi abrir uma cap e vi que d um p6 sequlnho, marrombem claro,com uns graozlnhos brancos. Poisbem, seri
que aigu4m poderia meajudara ver se e original?? Alguem teria como abrirumade suas capsulas que sabe que 6 original
para podermos comparer? Tenliomedode ter comprado produtofalso. Comprei no Siiopxpress

Postsdo as 02:27:25 ftnt 02/in/a0i;i

D-Nox

i Aysha, on oa Oct 2013 - iO.\35, said:
OiGente- EntSo... poderiam me ajudar? Comprei 0 OxyElite e N§o senti Nadaat6 agora!!!!!! Neniium efeito!!! Estou
tomando faz 2 dies e ja comecei com dois por dia, pois tomei 0 primeirode manha e nSo senti EXATAMENTE NADA de
diferente. Resoivi abrir uma cap e vi que e um p6 sequinho,marrombem claro,com uns graozinlios brancos. Poisbem,

seraque alguem poderia meajudara verse ^ original?? Alguem teriacomo abrirumade suascapsulas que sabeque 6
original para podermoscomparer?Tenliomedode ter comprado produtofalso. Comprei no Shopxpress

httP://w>'^v,hip<;rtrof...lso-x-original/fhtti)://ww.liiDertrofia.org/forum/topic/io.t28';-oxvclitepro-falso-xviisiiwl/)

Aqui tem tudo,
Tampa, lacre, p6 e escrita!
=3

Postado as 10:00:44 em 04/10/2013

meltedbrain

I Aysha, on 02 Ocl 2013 -10:35, said:

OiGente - Ent3o... poderiamme ajudar? COmprei o OxyElite e NSo senti Nadaat6 agora!!I!!! Nenhumefeito!!! Estou
tomando faz 2 dias e comecei com dois por dia, pois tomei o primeirode manhS e n3o senti EXATAMENTE NADA de
diferente. Resolvi abrir uma cap e vi que e um pd sequinho,marrombem claro,com uns graozinhos brancos. Poisbem,
sera que alguem poderia me ajudara ver se ^ original?? Alguem teria comoabrir uma de suas capsulasque sabe que e
original para podermoscomparer?Tenliomedode ter comprado produtofalso. Comprei no Shopxpress

A uma grande possibilidade de ser verdadeiro.

Se voltar um pouco nos comentdrios, pode ver que eu tbm tive essa dOvida.
Onde voce comprou?

Seguinte, o^orclite, nao

o gSs como o lipo6 black UC,ele faz o efeito dele silencioso.

Coinigo foi assim.

Ababcei men BFbagaraio tomando um que nao sei se era falso ou nao.
No Hmdas contas, nao ligo se era falso ou nao pois, nao vou engordar no\'amente pra testar sem ele.
Se eu fosse vocd, nao me grilava muito nessa de ser falso ou nao. Se for verdadeiro, ele vai ajudar bagaraio na redu<;ao
do seu BF, agora, se for falso, o mSximo que pode acontecer 6 o efeito placebo (A redui^o pode nao ser a pronietida,
mas vai haver redu«;ao).
Abrago

I'ostado as 08:36:59 «in 06/10/2013
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nandaorcis

Onde comprar o que contain Dinaa?

Postado as 03:50:50 em 09/10/3013

Jing

l>-Nox, on oa Oet 2013 - tZ:U7, sciid;

lntp;//wv>Y.hiDCrtrof,..)so-x-orieina»/ (liUD://ww.hiDcrlrofia.org/forum/lopic/io,-<28^-oxvclUcDn>-falso-x-original/)

Aqui tem tiido,
Tampa, lacre, pd e escrita I
=]

Cam,comtodo o respeito- sei quevcquer ajudar, maseu achoque aquelasfotosnaosao parametropra definirse i
falsiflcado ou nao, pq algumas caractcrfsticas do meu estao batendo com o verdadciro, outras nao. Al£mdo fato de
geral falando mal.

serem dessa tal loja que

Minha modestaopiniao6que hd mesmo varia^oes pra produtosde lotesdiferentes, 0 que dificulta saber se 0 produto
6 falsificado ou nao, comoa prdpria USPIabs respondeua um do usuSrios aqui do fdrum,que s6 comas imagensnao
teria como conHrmar a autenticidade do produto.
Vou tomar cssa porcaria por uma semana, pcgando firmc no aer6bico. Se fizer diferent^ beleza, se nao 6 falso. Acho
que 6 o finico jeito de confinnar se 6 falso ou nao. Al6m de um teste laboratorial, claro...
Masvacilo isso de falsificarsuplemento. T6 pensando em usar 0 BlackMamba caso esse OEP nao funcione, mas
ouvi dizer que falsificam tambdm...
Tenso.

(Editado: Lote do meu 6 415649)

liste jwst foi cdilado por Jing: 03:5i:.49em 09/10/2013

PosliitloiK 11:07:59 om 19/10/2013

LarissaParaense

Jing, on 09 Oct 2013 -13130, said:

Cara,comlodoo respeito- sci que vcquer ^udar, mas eu achoque aquelasfotosnao sao parameUx) pra definirse 6 falsificado ou
nSo,pq algumas caracteristicasdo meu estao batendo com o verdadeiro,outras nao. Al^ do fato de serem dessa tal lojaque tS
gcral falando mal.

Minhamodesta opiniao&que hS mesmo^niiatoes pra produtos de lotes diferentes, o que dificultasaber se o produto e falsificado
ou nao, como a propria USPIabsrespondeu a um do usuSrios aqui do fonmi, que so com as imagens nao teria como confirmar a
autenticidade do produto.
Vou tomar cssa porcaria por uma semana, p^ando firme no aer6bico. Se fizer difereni^abeleza, se nao 6 (also. Acho que 6 o flnico
jeito dc confirmar se 6 falso ou nao. Al£m de um teste laboratorial, claro...
Masvaciloisso de falsificarsuplemento. T6 pensando em usar o BlackMamba caso esse OEP nao (undone, mas ouvi dizer que
falsificam tambem...
Tenso.

(Editado: Lote do meu e 415649)

OlS, eu comprei um Oxy com este mesmo lote. Ja que voce ja estS tomando, poderia me dizer o que achou, se 6
mesmo original ou nao? Obrigada!

Postado as 07:39:58 em o6/ti/uut3

thiag0222

Acho que o meu OxyElite Pro tamb6m 6 falsificado. Minha namorada comprou no Paraguai, no shopping West
Garden.

Nao sei como colocar as fotos aqui. Algu6m podc me ajudar?

http://www.hipertrofia.org/forum/topic/96688-acho-que-comprei-oxyelite-pro-falsificado/p... 2/28/2015
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Posta.lo as 04;4-j:aT etn 07/11/2013

pushwar

thiago£2S, on 06 iVou 2013 • 03:39. saiik

Acho queo meuOxj'Elile Protamb6ni e falsificado. Minha namorada comprou no Paraguai, noshopping WestGarden.
NSosci como colocar as fotos aqui. Algucmpode me ajudar?

vai nesse site, imageshack.us/

cria conta,c fazo uploaddas fotos,al qnd terminar, vai ir para a paginadas suas imagcms, tu clikaem 1balaozinho
do lado da foto, ai vai ter o link ,ai tu poem aqui
comprei 1oxyelite pro hoje e to com o pe atrSs.

I'oMaJo as 0i:3i:;j7 fiin 08/11/2013

.ling

lAiristtal*arueti8c, on 19 Oct 2013 • 09!07, saids

OU, eucomprei umOxy comestemesmo lote. Ja quevoce ja estatomando, poderia medizero queachou, sei mesmo origina] ou
n3o? Obrigada!

originalsim 0 meu. Sudorese bem elevadae o principal: fome nenhuma. Tomava duas cSpsuIasao acordar (04:40),
caf630 min depois e partia pra academia.A outra eu tomava 10:00, pra almogar ds 12:00.Os outros cfeitoseu nao
senti mesmo, acho que nao &lodo mundo que sente os efeitos colaterais.
Mas s6rio, essa parada tira MESMO a fome. Ah, um leve descontrole emocional, isso eu senti tamb^m.
Sentia sono quando comeccia tomar, mas descobri que foi por baixa ingestao de carboidratos. Hoje eu tomo uns

6oomgde cafefna antes do treino e transpiro feito um porco,mas nada de dor de cabe^a,taquicardia...S6suor e
disposi^ao.

Massinceramente,nao tive resultadosextraordinSrios, perdi 6kgem um mSs, mas peioque ouwa dele acheique seria
mais.

To partindo pro Lipo6 BlackUC+ Nite-Bum, ver se perco mais uns 10 ou 15kg.

Pos(a<!oas 03:51:31 em o8/ii/aoi3

Aliago

Jing, OH08 Nov aoi3 -11:31, said;

t anginal simomeu. Sudorese bem elevada eoprincipal: fome nenhuma. Tomara duascSpsulas aoacordar (0<t:40), caf£ 30min
depoise partia pra academia. Aoutra cu tomavaas 10:00,pra almocaris 12:00.OsouUxis efeitoseu n3osenli mesmo,achoque nio
i lodo mundo que sente os efeitos colaterais.
Mas s6rio, essa parada tira MESMO a fome. Ah, um leve descontrole emocional, isso eu senti tambem.

Sentia sono quando comeceia tomar, mas descobri que foi por baixa ingestao de carboidralos. Hojeeu tomo uns 6oomg de cafeina
antes do treino e transpiro feito um porco, mas nada de dor de cabeva, taquicardia... So suor e disposicao.
Massinccramente, nao tive resultados extraordin^os, perdi 6kg em um mSs,mas pdo que ouvia dele achei que seria mais.
To partindo pro Lipo6 BlackUC + Nile-Bum, ver se perco mais uns 10ou 15kg.

Ta achando pouco 6 kg em 1 mSs brother?

Postailo as oa:3a:55 ftm ai/ii/20i;i

Jing

Aliago, on 08 Nov 2013 -13:^1, said:

Ta achando pouco 6 kg em 1 mes brollier?

Nao que eu ache "pouco", mas

dizendo que perdeu 4 kg sem muito esfor»;o, s6 com Oxye dieta... Esperava mais, eu

acho.

Mas voce tem razao, nao foi pouco. Me expressei mal, desculpa ae rs

Posiiiilo as 03:58:39 em 2i/n/aoi3

creathive
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Resumindo: rola ou nao comprar na nionstersuplementos?

Poitado AS ii;05;59cm 113/01/201.1

Leonardo Simao dc Araujo

Oxyeliteantigo com sclo hologrdfico6 garantia dc ser original?

Posliulo »» 0():is:49 <,'in cit/04/2ni<t

Planeta_Corpo

; brunojas, on ig Auy soi3 -13:45, sttidt
Boa tarde.

Galeracompre rcccntemente tun pote de Oxyelite pro e nao tlN-e NENHUM efeilocolateral mesmo toniando 2 por dia. nenhmna

altera^ao no sono,sudorese, dLsposi;ao, exatamenle NADA. Voupostaralgumasfolosque lireido meupote para vero quevocfis
acham,quem sabc at6 tem algudmcomo0 mesmo numcro de lote. Eu esquecide tirar a foto do p6 de dentro da capsula, mas achei
na net uma imagem com a cor exatamente igual.
lUlD://imageshack.ns...s/8';!t/vkkc.ine/ flillii://iniaucshack.u.s/Diioto/tnv-iiriage8/»';->/vkkc.iiig/>

litti)://imaK«;shack.iis...e$/io/;<bpe.iPH/fhllD://iniaeeslmck.u.s/plioto/mv-iiniiges/io/tbn<;.iDg/l
llttp•7/imageshack•us•.•c.s/2:^/^k4m.im!/(ll^tn://inlagcshack•u$/nholo/nlv^-^magc•<!/2r^/lk4m•illg/l
htlP://iningeslmck.»s...e.s//^q/iiub».it>g/(httD://iinageshack.us/i)lioto/mv-im3ges/=;c}/inihii.im!/1
httD.//image«ihack4Ui...s/i:<8/<ihnic.ii>g/nniD.//iinagcshack.».s/nliQto/mv-imagcs/n8/altinu.ii»g/)

hUi)://imageshack.iijS...8/607/uw-g8.ing/tl>tto://imag<?8hack.iis/nhoto/niv-imagcs/607/uwe8.ing/)
httD://imagfshack.ii.s.„s/8.)2/rnni.iDg/(http://imagMhack.tis/Dhoto/niv-miages/842/rnm.inu/l

littP.7/imageshack.us...5/8-i4/BCDa.iDe/flHtP.7/imaKCghack.us/Dhoto/mv-imagcs/8a4/gCDa.ipg/)
http://imageslmck.ii.s...s/8:n/7itk.ing/ fhlHi://iniagesliack.Rs/nhoto/niv-inMges/8n^/7ifk.ing/t

http;//imiigc?liack4is...s./844/t7l8.ing/ (IUtn://imagcshack.ii8/Dhoto/mv-imaecs/844/i7l8.mg/)
lUtp;//iniaga'ihack.iis...e8/q6/fnve.iDg/fhltD://inmgesliack.tis/nliot()/mv-image8/g6/fnve.iDB/^
httP.7/imagesh3ck.us...s/8'tq/w\%i.ipg/rhttP://iniagcslinck.tLs/plioto/mv-imaues/8-to/uwi.ing/)

litlp://image$h3ck.as...cs/u/vpuo.iDK/(h»n://iniageshack.iis/photo/niv-iniagcs/ii/vpuQ.ipi!/)
htlp;//iiiiagesliacl(.iiy...ey/20/mpv:<.wg/(li»i)://image.sha(;k.us/ph0t0/mv-ininee.s/20/mim.ing/>

Desde ja grato pela tyuda.
Bruno.

Seu ox>'elitc e original, cic rcalmcntc 6 mais fraco que 0 antigo (com dmaa) c mais fraco que a Oltimavcrsao
(ad\'anced). Para voce ter absoluta certeza, tome 2 caps ao acordar de jcjutn, tenho certeza que sentirS.

Oxyelitecom DMAA nao existe mais! TODOSSAOFALSOS, ou vocfi acha que a USPLabs,empresa TOP na produ^ao
de suplementos alimentares iria arriscar seu nome para continuar produzindo um produo proibido??
Digo mais, hoje, 01/04/2014, todos os oxyelite, inclusive o advanced estao proibidos! A (inica versao que ainda 6
produzida 6 a versao nacional, com 60 caps, vendida em site como corpo perfeito e netshoes, mas essa versao 6
basicamente cafelna pura.
Conclusao: Se voce que tomar oxyelite verdadeiro, aiinica op?ao 6 comprar as duas ultimas versoes (tampa roxa e
advanced) que por enquanto ainda 6 posslvel encontrar sobras de lote, pois faz pouco tempo que foram proibidas
pela FDA nos EUA devido a casos de epatite. Segue link: http://oiiloho.aloho....os-eua-i()677q:<4

Ainda

csperan(;a dc que a USPIabs volta a fabricar um novo oxy, mas teria que ser uma nova f6rmula.

i>ost<i(lo ns 06:30:11 em 02/06/30M

Eveclast
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Estavavendo esse t6picoe vi que tem muitas reclatna^oes sobre a Monster Suplementos.
Venho relatar aqui que aconteceu o mesnio comigo recentemente.
Tenho ccrtcza que o Oxy que comprei de la 6 falsificado.
Euja tinha tornado uin que um conhecidomeu trouxe do EUAuma veze logoap6s tomar a capsula,ja vinha a
sudorese, a boca ficavaseca, dava pra sentir o metabolismo mais rapido, e uma maior defini^ao muscular confonne
OS dias que ia tomando.
Perdi bastante peso comele, mas esse da monster suplementos, eu ja to tomando a uma semana e nao senti
absolutamcnte nada, crcio que fui mais um dos enganados por esse site.

RAFVEIRA, on it Ovt aoiZ -18:40, said;

Agora eu vi uma fotode um cara que tambcmestavadcsconfiado, nao sei se tem a ver mais o Codigo de barras e iguabdnho o meu.c
possivelmenlede quern comprou o 'FALSOOXV
CODIGO DE BARRAS0I94922I29673I3

Caralho, o meu tem esse mesmo c6digo de barras tambem

Postado as 13:19:10 ein 09/10/2014

monnyca

Gente,

Comprei o Oxyelite pro formula antiga e de acordo com o vendedor era com DMAA.
Eu abri e veio um pozinhomeio marrom com alguns pontinhos brancos. Abri e nao senti cheiro anormal mas 0 gosto
era um pouco amargo.

Tomei 3 dias e nao senti nada.

Tomei um de uma colega aqui e to com leve euforia e sem fome.
O Lot# 216732

EXP. 04/17

Ele tem 0 R no Ups I..abs. E na descriqaotem "1,3-dimethylamylamine"

listc post foi cditado por monnyca: 03:51:04 cm ou/10/2014

Postado as 03:.! 1:42 cm 09/10/2014

Cavcrnoso Frango

Com dmaa s6 comprando no paraguai... Ainda tem, na bora de comprar 6 s6 tu ver na tabela nutricional se vai ter, vai
t61d..

"1.3-dimethylamylamine"

Page IS dc 13
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