
Team Danmarks råd omkring anskaffelse af sportsprodukter og præstationsfremmende midler 
 

Ved brug af sportsprodukter og præstationsfremmende midler er der desværre en risiko for at købe produkter som er 

forurenet med forbudte stoffer, der dels kan resultere i en positiv test under dopingkontrol, og dels kan have 

helbredsmæssige konsekvenser. For at minimere denne risiko anbefaler Team Danmark anskaffelse af produkter der er 

testet for forbudte stoffer på www.Informed-sport.com. ”Informed-Sport” er et test- og certificeringsprogram der tester 

sportsprodukter og præstationsfremmende midler for forbudte stoffer. Programmet er designet til at afdække, hvorvidt 

sportsprodukter og præstationsfremmende midler utilsigtet er kontamineret med stoffer, der står på Dopinglisten 

(WADA’s liste). Dette kan aldrig give dig en 100% garanti for renhed, men ved at købe produkter med denne 

certificering, vil du minimere risikoen for, at du indtager et produkt der er forurenet med forbudte stoffer. 

Team Danmark understreger, at det altid er atletens eget ansvar, hvis et produkt har været forurenet og dette resulterer i 

en positiv dopingtest.   

 

En praktisk guide til at benytte www.Informed-sport.com 

 
 Gå på www.informed-sport.com 

 

 Benyt søgefunktionen øverst på siden for at finde det sportsprodukt (fx proteinpulver, proteinbar, sportsdrik, 

energigel) eller præstationsfremmende middel (fx kreatin, betaalanin) du ønsker at købe. 

 

Forslag til søgeord: ”protein”, ”whey” (valleprotein), ”bar”, ”energy”, ”gel”, ”beta alanine”, ”creatine”. 

 

Eksempel: du søger på creatine – dette leder dig til en liste over brands 

 

 
 

 Klik på det ønskede brand (mærke) – eksempelvis Etixx. Det fører dig til en liste over testede produkter fra Etixx 

samt et link til deres hjemmeside hvor du kan købe produktet 

OBS. Det er ikke nødvendigvis hele sortimentet hos det enkelte brand der er testet, men kun de specifikke 

produkter der fremgår på Informed-Sports liste 

 

 
 

http://www.informed-sport.com/


 

 

 

 
 Hvis du ikke finder hvad du søger vha. søgefunktionen, kan du klikke på ’Products’ i toppen af siden, og dernæst 

vælge ’Registered Products pdf’. Her ser du en liste over mærker, hvor alle batch (partier) er testede. 

Når du har fundet et produkt på listen, kan du anvende søgefunktionen for at finde link til det pågældende brands 

hjemmeside.  

 

 


