
czyli jak wybierać odpowiednie

suplementy diety?

Suplement
suplementowi
nie równy...

dr n. med. Sławomir Puczkowski



Kazimierz Funk (ur. w Warszawie w 1884r., zm. w
USA w 1967r.) autor nazwy witamina.

Nazwa witamina powstała z vita – życie,
substancja niezbędna do życia; amina – grupa
związków zawierających w budowie grupę
aminową – NH2).
Została wprowadzona przez Kazimierza Funka na
określenie odkrytej przez siebie substancji –
witaminy B1, której niedobór powoduje chorobę
beri-beri.
K. Funk opublikował około 200 prac na temat
witamin (Die Vitamine, 1924 rok), organo-
preparatach i hormonach.

Witaminy



Nazwą witaminy określamy takie związki
organiczne, których obecność nawet w bardzo
małych ilościach decyduje o tym, że pokarm
ilościowo wystarczający staje się pokarmem
pełnowartościowym.
Nieobecność tych substancji w pożywieniu
prowadzi do powstania chorób z niedoboru,
zwanych także awitaminozami. Są wytwarzane nie
tylko przez rośliny, ale również przez zwierzęta.



Ze względu na nieustannie powiększający się zasób 
wiedzy na temat roli witamin i substancji odżywczych, 
poglądy dotyczące niedoboru tych związków są ciągle 
korygowane. 

Współczesne spojrzenie na ten problem można opisać 
w kilku punktach:

1. niedobory substancji odżywczych mogą 
występować na poziomie molekularnym na długo 
zanim wystąpią objawy kliniczne;



3. indywidualne zapotrzebowanie na składniki 
odżywcze jest determinowane przez: 

a) genetykę (nutrigenetyka – żywienie wg typu 
metabolicznego, nutrigenomika – żywienie 
programujące ekspresje genów, które definiują 
zdrowie człowieka na przyszłość);

b) intensywność aktualnego trybu życia; 

c) warunki środowiskowe;

2. określenie ,,niezbędne substancje 
odżywcze” powinno jest stale aktualizowane, 
rozszerzane o te elementy odżywcze, które są 
w coraz mniejszym stopniu składnikami diety;



Mimo, że nie ma ogólnej reguły, która określała
indywidualne zapotrzebowanie na witaminy i
pierwiastki, w 1935 r wprowadzono ujednolicenie tych
norm. Jest to system RDA (Recommended Dietary
Ilowance) – zalecana porcja żywieniowa. Opracował to
Zespół do Spraw Żywności i Żywienia Państwowej
Komisji Badań Akademii Nauk, powołanej przez rząd
USA, w celu ochrony zdrowia publicznego.



System ten funkcjonujący do dziś jest bardzo przestarzały.
Nie odpowiada dzisiejszym warunkom żywieniowym –
nie uwzględnia stopnia degradacji środowiska, jakości
produktów spożywczych i wody.

Zalecane dawki służą jedynie do podtrzymania zdrowia.
Były stworzone dla potrzeb młodych i zdrowych ludzi w
celach profilaktycznych. Nie zapewnią każdemu dobrego
stanu zdrowia.

Zapotrzebowanie na składniki żywieniowe rośnie w czasie
ciężkiej pracy (zarówno fizycznej jak i umysłowej),
choroby, stresu, zmęczenia, ciąży, karmienia piersią, po
zabiegach operacyjnych itd.



Nie jednego uniwersalnego sposobu umożliwiającego
właściwe odżywienie wszystkich ludzi.

Każdy człowiek jest indywidualnością biochemiczną,
uwarunkowaną odziedziczoną genetyką i warunkami
środowiskowymi, w których żyje.

Każdy z nas wymaga indywidualnej diety wspartej
zestawem suplementów diety, uzupełniającym braki
składników odżywczych.



Wszystkie składniki są istotne, a każdy spełnia
określoną rolę w organizmie człowieka.

Brak jednego składnika wpływa często na
wykorzystanie innego.

Człowiek potrzebuje codziennie ponad 70 składników
odżywczych. Dzienna racja pokarmowa powinna być
tak zestawiona, aby dostarczała wszystkie składniki w
ilościach pokrywających potrzeby organizmu
człowieka.



Pierwszą poznaną awitaminozą był gnilec, od stuleci
uważany za następstwo nieodpowiedniego odżywiania
się.

Objawy chorobowe pojawiały się z określoną regularnością u
marynarzy, którzy przez dłuższy czas odżywiani byli wyłącznie
sucharkami i peklowanym mięsem.

Gnilec, jak również i inne klasyczne choroby na tle niedoboru
witamin, występują dziś w Europie bardzo rzadko.

Względny niedobór – przede wszystkim witamin grupy B, jak i
witaminy C występuje częściej, jednak z uwagi na brak
charakterystycznych objawów zostaje często nie rozpoznany.



Wystąpienie hipowitaminozy (braku witamin)
może być spowodowane różnymi czynnikami, do
których zalicza się:
• niedostateczną ilość witamin w spożywanym

pokarmie,
• zwiększone zapotrzebowanie,
• ograniczone wchłanianie w wieku starczym i w

schorzeniach przewodu pokarmowego,
• oddziaływanie lekarstw i używek.



 wit. A – kurzej ślepoty, rozmiękania rogówki, zespołu
suchego oka;

 wit. B1 – choroby Beri beri;
 wit. PP – pelagry;
 wit. B12 – niedokrwistości megaloblastycznej;
 wit. C – szkorbutu;
 wit. D – krzywicy;
 wit. K – słabej krzepliwości krwi.

Awitaminozy są niebezpieczne dla organizmu
ponieważ przez brak charakterysycznych objawów są
rzadko rozpoznawane.

Niedobór poszczególnych witamin jest przyczyną:



Ilościowe potrzeby żywieniowe to:
ilość energii i niezbędnych składników
pokarmowych, koniecznych dla organizmu
zależnie od wieku, płci, stanu fizjologicznego, 
rodzaju wykonywanej pracy i warunków
bytowych.

Każdy człowiek ma inne ilościowe potrzeby 
żywieniowe.



Rynek suplementów diety
oferuje bardzo bogaty wybór
preparatów witaminowo -
mineralnych. 

Każdy z nas poszukując dla
siebie najlepszy suplement
diety ma dylemat: jaki
preparat kupić?

Źródło: Internet



Do wyboru mamy:
- jakość,
- cenę,
- ilość aktywnego składnika,
- skład,
- forma,
- ilość tabletek/kapsułek,
- termin ważności.

Źródło: Internet

Jakimi kryteriami się kierować 
w wyborze suplementów diety?



Jakość cz. 1

Prawdziwe suplementy diety powinny być w swoim składzie i
własnościach jak najbardziej zbliżone do natury. 

Nie powinne zawierać sztucznych dodatków: barwników, aromatów i
konserwantów.

Aktywny czynnik powinien pochodzić z naturalnego źródła, którym
może być materiał roślinny lub zwierzęcy. 



Jakość cz. 2

Człowiek żyje w określonym przez naturę łańcuchu troficznym (robak 
użyźnia glebę, na której rosną rośliny zjadane przez zwierzęta, człowiek 
przez całe swoje zjada rośliny i zwierzęta, aby po jego śmierci robaki 
miały nowy pokarm). 
Ludzki układ pokarmowy przez prawie 2 miliony lat przystosował się 
do spożywanej treści pokarmowej. Receptory enterocytów, komórek 
układu pokarmowego rozpoznają wszystkie naturalne składniki 
pokarmu. 
Jeżeli z naturalnego źródła (np. roślinnego) zostanie wyizolowany jakiś 
składnik pokarmowy (witamina, minerał, związek flawonowy lub inny), 
jego forma będzie rozpoznawalna dla receptorów enterocytów. 
Przyswajalność takiego składnika będzie bardzo wysoka. 



Najlepsze suplementy diety w swoim składzie mają składniki pochodzące
z naturalnych źródeł roślinnych. Do wyhodowania odpowiednich roślin
potrzeba dużo czasu i odpowiedniego środowiska. 

Wyizolowanie z roślin aktywnych elementów odżywczych i zrobienie z 
nich trwałych suplementów diety, wymaga wiedzy i właściwej
technologii. 

Dlatego naturalny suplement diety nie może być tak tani jak suplement
tzw. syntetyczny. 

Cena



Człowiek ma określone potrzeby żywieniowe. Zależą one od wieku, płci, stanu
zdrowia, aktywności psychofizycznej. 

Naturalne składniki suplementów diety będą w całości przyswajalne w układzie
pokarmowym człowieka przez ukształtowane przez tysiące lat mechanizmy
wchłaniania. 

Aktywne składniki suplementów "syntetycznych" nie mają dobrej
przyswajalności i odpowiedniej efektywności w działaniu, dlatego muszą być
podawane w większych dawkach. 

Naturalny suplement diety w jednej tabletce będzie zawierał mniej składnika
aktywnego niż suplement "syntetyczny". Dlatego efektywność metaboliczna
suplementacji preparatami pochodzenia naturalnego jest większa od 
preparatów syntetycznych.

Ilość aktywnego składnika cz. 1



W produkowanych dzisiaj artykułach spożywczych jest zbyt mało koniecznych
dla utrzymania właściwego stanu zdrowia elementów odżywczych. Każdy
człowiek w ciągu jednego dnia powinien zjadać ponad 70 elementów
odżywczych. 

W wielu przypadkach niektóre z elementy diety musza być spożywane w 
większej ilości, np. człowiek chory na cukrzycę musie spożywać więcej witamin
grupy B, magnezu, lecytyny, kwasów omega 3. W ten sposób chroni swój
organizm (przede wszystkim układ krwionośny i nerwowy) przez zgubnymi
skutkami choroby. 

Spożywanie dużej ilości suplementów diety pochodzenia syntetycznego, 
zawierających duże ilości składników aktywnych może prowadzić do zaburzeń
gastrycznych lub do zaburzenia wchłanialności innych istotnych składników 
odżywczych.

Ilość aktywnego składnika cz. 2



Każda dobra firma produkująca suplementy diety ma swoją filozofię, 
według której układany jest katalog i skład poszczególnych suplementów
diety. 

Najcenniejszymi suplementami diety są preparaty mogące:
 zabezpieczyć właściwy stan odżywienia,
 kształtować aktualne i przyszłe równowagi metaboliczne. 

Skład suplementów diety jest determinowany właściwościami i funkcjami 
elementów odżywczych.

Skład - filozofia suplementu cz. 1



Przykłady:
Cynk jest bardzo dobrze przyswajalny z witaminą A, ale nadmiar tej 

witaminy jest niebezpieczny; 

Żelazo, żeby było przyswajalne musi być w jelicie cienkim na drugim 
stopniu utlenienia, w żołądku w bardzo kwaśnym środowisku ulega 
utlenieniu do trzeciego stopnia, czyli musi być zredukowane, 
najlepsza do tego jest witamina C; 

Witamina B12 musi w żołądku połączyć się z białkiem, które
transportuje ją do jelita cienkiego. Przy odpowiednim pH 
przekazywana jest na inne białko, tez wydzielone w żołądku, a 
obecności wapnia jest przekazywana do komórki jelita; 

Skład - filozofia suplementu cz. 2



Przykłady:

Witamina C jest bardzo łatwo i szybko przyswajana w jelicie cienkim, niestety 

równie szybko jest wydalana, pojawia się w moczu, aby zwolnić ten proces 

można jedną część witaminy C podać jako wyciąg z aceroli, druga natomiast 

zamknąć w wolno rozpuszczających się mikrokapsułkach,

Chrom może być połączony z wanadem; obydwa pierwiastki biorą udział w 

regulacji przemiany cukrów; chrom wpływa na receptory komórkowe 

umożliwiające „wejście” glukozy do komórek (dzięki temu komórka produkuje 

energię), wanad wspomaga w efektywnym działaniu insulinę, hormon 

„zmuszający” glukozę do wejścia do komórki.

Skład - filozofia suplementu cz. 3



Skład - filozofia suplementu cz. 4

Przykłady:
 Połączenie wapnia z magnezem i witaminą D3; wapń i magnez w 

odpowiedniej proporcji wspomagają przyswajanie w jelitach, we krwi 
magnez zmusza wapń do przemieszczania się do kości, w tym zadaniu 
wspomaga go witamina D3. Jeżeli zbyt dużo wapnia dostanie się do 
komórek tkanek miękkich, metabolizm ich będzie zwolniony. Jeżeli 
dodamy do tego elementy wpływające na sprawność bariery 
antyoksydacyjnej (Mn, Zn) otrzymujemy genialny suplement regulujący 
komórkowe mechanizmy energetyczne.

 Selen jest bardzo dobrze przyswajalny w formie selenometioniny, 
występuje najczęściej razem z witaminą E, ponieważ dzięki niej ma 
własności antyoksydacyjne. 



Suplementy diety mogą mieć formę tabletek, kapsułek, żelek, proszków, 
batonów i napojów. 
Forma jest zależna od jakości składników i przeznaczenia. 

 Tabletki zwierają stałą postać składnika aktywnego. Mogą zawierać w 
swoim składzie jedną lub kilka substancji. W skład tabletki wchodzą 
składniki aktywne i substancje pomocnicze (naturalne związki 
biochemiczne: maltodekstryny, celuloza, woski, żelatyny, agary, lecytyna, 
gliceryna, guma arabska, kwasy tłuszczowe, witamina E).

 Kapsułki są formą „opakowania” dla substancji aktywnej, która może być w 
formie proszku lub płynu. Najczęściej spotykamy kapsułki dwuczęściowe 
zwierające sproszkowaną substancję czynną (można je otworzyć) i kapsułki 
jednoczęściowe wypełnione płynem. Zewnętrzna obudowa jest tak 
skonstruowana, aby się rozpuściła w określnym środowisku w 
odpowiednim czasie. 

Forma cz. 1



 Żelki – tabletki do żucia mają zwiększyć przyswajalność aktywnego 
składnika. Ich forma umożliwia przyswajalność już w jamie ustnej. Np.: 
żelazo w postaci fumaranu podczas ssania jest łatwo przyswajalne w 
jamie ustnej; omijają kwaśne środowisko żołądka, w którym uległoby 
utlenieniu do +3 stopnia, w takiej formie jest nieprzyswajalne, więc w 
jelitach musi być zredukowane do +2 stopnia, najczęściej witaminą C. 
Jeżeli redukcja jest nieefektywna pojawiają się wzdęcia, czarny kał, itp. 
Żelki zawierająca kawy tłuszczowe, lecytynę, witaminy i minerały często 
dedykowane są dzieciom. Taka forma suplementacji nie zniechęca 
dzieci, dzięki czemu suplementacja jest efektywna.

Forma cz. 2



 Proszki są coraz częściej wykorzystywaną formą suplementów, których 
przyswajalność jest „poważnym wyzwaniem” dla producentów. 
Proszek nie trzeba popijać wodą, ponieważ rozpuszcza się w ślinie. 
Dzięki temu można do organizmu w łatwy i przyjemny sposób 
wprowadzić konieczną dawkę substancji odżywczej. Jest to szczególnie 
ważne w przypadku minerałów: magnezu i cynku. Magnez podany w 
zbyt szybko i w zbyt dużej formie może powodować problemy 
gastryczne, dlatego wprowadza się jego chelaty lub mieszanki różnych 
związków magnezu. Cynk może podrażniać śluzówkę żołądka 
prowadząc do dyskomfortu. W przypadku tych dwóch „pierwiastków” 
ominięcie żołądka i jelit wpływa korzystnie na efektywność 
suplementacji i nie zaburza środowiska układu pokarmowego. 

Forma cz. 3



 Dla osób aktywnie uprawiających sport popularną formą 
suplementacji są batony. Zawierają one lekkostrawne białka, błonnik i 
witaminy grupy B. Dzięki takiemu składowi osoby uprawiające sport 
codziennie mogą w bardzo przyjemny i szybki sposób uzupełniać 
najważniejsze elementy odżywcze decydujące o sprawności mięśni, 
układu kostno-stawowego i układu nerwowego. Spożywanie batonów 
odżywczych podczas aktywnego spędzania czasu poprawia i 
przyspiesza regenerację mięśni i stawów. Błonnik w nich zawartych 
reguluje właściwie środowisko jelitowe, co jest szczególnie ważne przy 
jednorazowych wysiłkach liczonych powyżej 1000 kcal dziennie. Dzięki 
spożywaniu batonów odżywczych można uniknąć kłopotów 
gastrycznych i kontuzji. 

Forma cz. 4



 Napoje energetyzujące pozwalają każdemu utrzymać właściwą kondycją 

psychofizyczną w sytuacjach dużego obciążenia psychofizycznego. 

Dedykowane są dla osób dorosłych, ponieważ zawierają kofeinę. 

Spożywanie odpowiedniej ilości kofeiny (300 – 600 mg na dobę, czyli od 3 do 

6 filiżanek kawy dziennie) zwiększa wydolność fizyczną, polepsza nastrój, 

koncentrację i tzw. pamięć roboczą, pobudza do działania. W literaturze 

można znaleźć doniesienia, iż regularne spożywanie kofeiny zapobiega 

demencji i chorobie Alzheimera. Kobiety w ciąży muszą ilość spożywanej 

kofeiny zmniejszyć do 100 – 200 mg na dobę.

Forma cz. 5



 Napoje te zawierają również taurynę. Jest ona naturalnym produktem 

końcowym przemiany cysteiny. Ilość cysteiny w przetworzonych produktach 

spożywczych jest za mała, szczególnie dla osób aktywnych fizycznie. Tauryna 

zapobiega otyłości, zmniejsza niebezpieczeństwo pojawienia się cukrzycy II 

typu, chroni siatkówkę oczu przed uszkodzeniami wolnorodnikowymi, może 

niwelować szumy uszne, chroni i wspomaga oczyszczanie wątroby, zwiększa 

sprawność mięśni, hamuje wypadanie włosów.

Forma cz. 5



 W celu uzyskania właściwej efektywności suplementacji witaminowo 
– mineralnej minimalnym czasem suplementacji jest jeden miesiąc. 
Dlatego najkorzystniej jest kupować opakowania, w których 
znajdziemy 30 sztuk tabletek/kapsułek lub wielokrotność tej ilości. Im 
większe opakowanie tym korzystniejsza jest cena jednej 
tabletki/kapsułki. 

 W porównaniu suplementami „syntetycznymi” suplementy 
„naturalne mogą okazać się tańsze. Suplementy „syntetyczne” 
sprzedawane są w małych opakowaniach. Suplementy „naturalne” 
otrzymujemy w opakowaniach większych. Po przeliczeniu na jedną 
sztukę tabletki/kapsułki suplementy „naturalne” mogą być tańsze!

Ilość tabletek/kapsułek w opakowaniu  



 Należy zawsze sprawdzać datę trwałości kupowanych suplementów. 
Datą przydatności do spożycia to zdefiniowany okres, w którym 
suplementacja danym preparatem odżywczym jest najbardziej 
efektywna. 

 Szczególnie jest to ważne w przypadku preparatów zawierających 
kultury bakteryjne. 

Termin ważności



www.biomol.pl


