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Wzrastającej popularności konsumpcji nie towarzyszy rzetelna i
spójna wiedza związana z przyjmowaniem preparatów. Większość
zakupów jest realizowana bez konsultacji ze specjalistą, na
podstawie nierzetelnych reklam, co prowadzi do problemów z
odróżnieniem suplementu diety od leku. Tego typu podejście
sprawia, że potencjalnie niegroźne suplementy diety nie są już
bezpieczne. Wychodząc naprzeciw potrzebom konsumentów
stworzyliśmy stronę internetową działającą w formie wyszukiwarki,
na której gromadzony jest aktualny stan wiedzy na temat
bezpieczeństwa suplementacji diety oraz sytuacji rynkowej tych
produktów.
Suplindex  jest odpowiedzią na chaos informacyjny panujący na
rynku suplementów diety. Do tej pory brakowało sprawdzonej,
kompletnej bazy danych, co dodatkowo potęgowało poczucie
podejrzliwości wobec producentów tego typu produktów. W trosce o
przejrzystość informacji i edukację społeczeństwa Suplindex dąży do
zgromadzenia aktualnej listy wszystkich dostępnych na polskim
rynku preparatów. Częstym problemem wynikającym z niewiedzy
oraz przypisywania suplementom diety cudownych właściwości jest
zjawisko nadmiernego spożywania produktów kategoryzowanych
jako suplementy diety. Należy pamiętać, że większość potrzeb
organizmu jesteśmy w stanie zapewnić z pomocą codziennej,
dobrze zblinansowanej diety, bez łykania tabletek.
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DIETA PRZEDE WSZYSTKIM

SUPLEMENTY TO UZUPEŁNIENIE

DIETY, ŚRODEK WSPIERAJĄCY

PRAWIDŁOWE ŻYWIENIE

Zgodnie z definicją, suplementy to skoncentrowane źródło witamin,
składników mineralnych i innych substancji, wykazujących efekt
odżywczy lub fizjologiczny.
Zbyt niska podaż witamin i minerałów skutkuje zaburzeniami stanu
zdrowia. Niedobór jakiegokolwiek składnika może doprowadzić do
zmian morfologicznych, zwiększonej wrażliwości na działanie
czynników środowiskowych, zaburzeń wzrostu i rozwoju oraz
zmniejszenia odporności na stres.
Zróżnicowana i zbilansowana dieta, bogata w owoce i warzywa, w
pełni zaspokoi zapotrzebowanie organizmu człowieka na te
składniki. Jednak gdy korygowanie niedoborów pokarmowych przy
jej pomocy nie jest możliwe, należy zastosować suplementację.
Suplementacja będzie konieczna w przypadku:
·       stosowania diety niskokalorycznej,
·       stosowania diety nieurozmaiconej i nieracjonalnej,
·       zwiększonego zapotrzebowania na dany składnik np. u
sportowców,
·       występowania zaburzeń wchłaniania,
·       występowania alergii i nietolerancji pokarmowych, które to
wiążą się z koniecznością eliminacji pewnych grup produktów
spożywczych,
·       niechęci do spożywania niektórych produktów np. ryb, olejów
roślinnych czy orzechów, które są źródłem kwasów tłuszczowych
omega-3.
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DIETA PRZEDE WSZYSTKIM

SUPLEMENTY TO UZUPEŁNIENIE

DIETY, ŚRODEK WSPIERAJĄCY

PRAWIDŁOWE ŻYWIENIE

Suplementacja jest również wskazana dla kobiet ciężarnych, którym
to zaleca się przyjmowanie m.in. kwasu foliowego w celu
zapobiegania wadom cewy nerwowej u płodu. Innym przykładem
mogą być zalecenia stosowania witaminy D od października do
kwietnia w dawce 15 µg/dobę w całej populacji Polskiej.
Warto pamiętać, że nie powinno się przyjmować kilku preparatów
jednocześnie (np. tranu i witaminy D), stosować ich bez potrzeby i
przekraczać zalecanych dawek, gdyż mogłoby to doprowadzić do
hiperwitaminozy i wielu problemów zdrowotnych. Przedawkowanie
witaminy A ma działanie teratogenne – uszkadzające płód, a miedzi
uszkadza wątrobę. Zbyt duże dawki żelaza utrudniają wchłanianie
witaminy E i cynku, a witaminy z grupy B należy przyjmować
kompleksowo.
Dlatego też przed ich zakupem warto skonsultować się z lekarzem,
farmaceutą bądź dietetykiem, aby przeanalizować swój stan
odżywienia i sposób żywienia, poszerzyć swoją wiedzę w tym
zakresie oraz mieć pewność, że suplementacja zostanie dobrana
indywidualnie, w zależności od naszych potrzeb.
Suplementy są jedynie uzupełnieniem racji pokarmowej i nie
zastąpią żadnego posiłku ani właściwego, zrównoważonego
sposobu odżywiania. W celu korygowania niedoborów, pierwszą
zasadą jest stosowanie racjonalnej i urozmaiconej diety.  
Niestety sposób żywienia większości osób jest nieprawidłowy, a
stres, brak ruchu, używki i siedzący tryb życia dodatkowo zwiększają
zapotrzebowanie na witaminy i składniki mineralne.
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DIETA PRZEDE WSZYSTKIM

SUPLEMENTY TO UZUPEŁNIENIE

DIETY, ŚRODEK WSPIERAJĄCY

PRAWIDŁOWE ŻYWIENIE

Ze względu na coraz większą dbałość o wygląd zewnętrzny i
zwiększoną świadomość na temat profilaktyki chorób, suplementy są
uznawane przez wielu konsumentów za coś niezbędnego.
Rzeczywiście mogą one poprawić kondycję naszej skóry, włosów i
paznokci, korzystnie wpłynąć na układ nerwowy i krwionośny czy
zwiększyć odporność, jednak tylko wtedy, gdy ich podaż jest
uzasadniona z żywieniowego punktu widzenia.
Podsumowując, dla wielu osób przyjmowanie witamin i minerałów
jest koniecznością i gdyby nie racjonalna suplementacja, to mogłoby
u nich dojść do zwiększonego ryzyka chorób i znacznego
pogorszenia stanu zdrowia. Natomiast zdrowe osoby, które są w
stanie zastosować zbilansowaną dietę, najpierw powinny
skorygować błędy w swoim sposobie żywienia i dopiero wtedy, gdy
nie będzie to możliwe – zakupić niedoborowe składniki pod postacią
tabletek.
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DIETA PRZEDE WSZYSTKIM

Źródła magnezu w diecie

Magnez jest nazywany „pierwiastkiem życia”. Aktywuje ponad 300
enzymów biorących udział w przemianach białek, tłuszczów i
węglowodanów. Reguluje stężenie glukozy we krwi. Buduje kości i
zęby. Uczestniczy w reakcjach hormonalnych, glikolizie, β-oksydacji
kwasów tłuszczowych, hydroksylacji witaminy D i homeostazie
wapnia. Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie mięśni i układu
nerwowego.
Produkty zawierające tłuszcz, błonnik, szczawiany czy fityniany
zmniejszają wchłanianie magnezu w przewodzie pokarmowym. Do
jego niedoborów może doprowadzić również nadużywanie kawy i
alkoholu. Przyjmowanie leków antykoncepcyjnych,
psychotropowych, nasennych, moczopędnych i antybiotyków także
obniża jego stężenie w organizmie.
Niedobór magnezu może przyczynić się do wystąpienia arytmii,
migotania przedsionków, ataku serca i nadciśnienia, oraz zwiększyć
ryzyko cukrzycy typu 2  i pomenopauzalnej osteoporozy. Zmęczenie,
drażliwość, spadek energii, zły nastrój, nerwowość, depresja,
trudności w koncentracji, skurcze łydek, mrowienie kończyn,
wypadanie włosów i łamliwość paznokci to objawy charakterystyczne
dla niskiego poziomu magnezu.
Dieta bogata w magnez zmniejsza ryzyko choroby niedokrwiennej
serca i udaru mózgu. Ma potwierdzone działanie w profilaktyce i
leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi.  Ponadto redukuje ryzyko
rozwoju zespołu metabolicznego.
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DIETA PRZEDE WSZYSTKIM

Źródła magnezu w diecie

W celu uzyskania wcześniej wymienionych korzyści można (zamiast
suplementacji) zastosować dietę DASH – spożywać duże ilość
produktów pełnoziarnistych, owoców, warzyw, orzechów,
niskotłuszczowych przetworów mlecznych, ryb, a ograniczać
tłuszcze nasycone zawarte w pokarmach zwierzęcych, sól i alkohol.
Produktami bogatymi w magnez są m.in. produkty pełnoziarniste
(kasza gryczana, ryż brązowy, płatki owsiane), orzechy (laskowe,
migdały, pistacje) i zielone warzywa liściaste (szczaw, szpinak,
rukola jarmuż). Do najlepszych źródeł magnezu można zaliczyć:
·       Pestki dyni 540 mg/100 g
·       Otręby pszenne 490 mg/100 g
·       Kakao 420 mg/100 g
·       Zarodki pszenne 314 mg/100 g
·       Migdały 269 mg/100 g
·       Kasza gryczana 218 mg/100 g
·       Soja 216 mg/100 g
·       Biała fasola 169 mg/100 g
·       Gorzka czekolada 165 mg/100 g
·       Orzechy laskowe 140 mg/100 g
·       Otręby owsiane 129 mg/100 g
Również woda pitna, średnio i wysoko zmineralizowana (np.
Muszynianka) może stanowić dodatkowe źródło magnezu i  pokryć
ok. 10% zapotrzebowania na ten składnik.
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Źródła potasu w diecie

Potas uczestniczy w regulacji gospodarki wodo-elektrolitowej
organizmu i utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej. Aktywuje
wiele enzymów ustrojowych uczestniczących w przemianie materii.
Pobudza wydzielanie insuliny. Bierze udział w metabolizmie
węglowodanów i białek. Wpływa na prawidłowe funkcjonowanie
układu nerwowego i mięśni. Umożliwia przewodzenie impulsów
nerwowych i zapobiega powstawaniu kamieni nerkowych. Odgrywa
także ważną rolę w regulacji rytmu serca. Dodatkowo poprawia
koncentrację i zdolność myślenia.
Zwiększone spożycie potasu zmniejsza ryzyko udaru, cukrzycy typu
2, nadciśnienia tętniczego, miażdżycy i choroby niedokrwiennej
serca.
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DIETA PRZEDE WSZYSTKIM

Źródła potasu w diecie

Potas występuje w prawie wszystkich produktach spożywczych.
Jego bogatym źródłem są m,in.:
· Owoce suszone – figi (938 mg/100 g), morele (1666 mg/100 g),
rodzynki (833 mg/100 g), śliwki (804 mg/100 g), daktyle (688
mg/100 g)
· Banany (395 mg/100 g)
· Orzechy pistacjowe (1090 mg/100 g), orzechy arachidowe (720
mg/100 g), migdały (778 mg/100 g)
· Kakao (1927 mg/100 g)
· Pestki dyni (810 mg/100 g), nasiona słonecznika (793 mg/100 g)
· Awokado (600 mg/100 g)
· Otręby pszenne (1121 mg/100 g)
· Chrzan (740 mg/100 g)
· Warzywa – pomidory (282 mg/100 g), biała fasola (1188 mg/100
g), groch (937 mg/100 g), soja (2132 mg.100 g), soczewica (874
mg/100 g), liście pietruszki (695 mg/100 g), brokuły (385 mg/100
g), szpinak (558 mg/100 g)
· Ryby, np. halibut biały (446 mg/100 g), sardynka w pomidorach
(410 mg/100 g)
· Mleko pełne w proszku  (1393 mg/100 g)
Spore ilości potasu zawierają także: produkty zbożowe (kasza
gryczana, płatki zbożowe), gorzka czekolada (580 mg/100 g),
ziemniaki i mięso (np. mięso z piersi indyka 460 mg/100 g).
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Źródła potasu w diecie

Niedobór potasu (hipokaliemia) objawia się osłabieniem i drżeniem
mięśni, bolesnymi skurczami łydek, obrzękami kończyn, zaparciami,
podenerwowaniem, zmęczeniem, sennością, apatią, zaburzeniami
rytmu serca oraz problemami z koncentracją.
Kawa, alkohol, niektóre leki (np. moczopędne) i środki
przeczyszczające nasilają jego wydalanie z organizmu. Ubytek
potasu powoduje również intensywny wysiłek fizyczny, pocenie się,
biegunki i wymioty.
Niebezpieczny dla zdrowia jest zarówno niedobór, jak i nadmiar tego
pierwiastka. Hiperkaliemia może przyczynić się do wystąpienia m.in.
nieprawidłowego bicia serca, trudności w oddychaniu, skurczów
mięśni, drętwienia i mrowienia kończyn oraz chronicznego
zmęczenia. Z tego względu należy go dostarczać zgodnie z
zapotrzebowaniem i nie przekraczać zalecanych dawek.
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Źródła wapnia w diecie

Wapń pełni w organizmie człowieka szereg funkcji. Jest

podstawowym materiałem budulcowym kości i zębów. Aż 99% tego

składnika mineralnego znajduje się w tkance kostnej, ale wchodzi on

także w skład naczyń krwionośnych, paznokci i włosów.

Wapń uczestniczy w regulacji hormonalnej. Wpływa na skurcz mięśni

gładkich i szkieletowych. Odpowiada za prawidłowy przebieg procesu

krzepnięcia krwi i utrzymanie odpowiedniej przepuszczalności błon

komórkowych.  Badania pokazują, że jest on niezbędny w

zapobieganiu i leczeniu nadciśnienia, otyłości, cukrzycy i

nowotworów (m.in. piersi, prostaty, jelita grubego).

Osoby szczególnie narażone na niedobory wapnia to:  dzieci,

młodzież, kobiety ciężarne i karmiące, osoby w podeszłym wieku.

Jego niedostateczne spożycie może przyczynić się do wystąpienia

deformacji kości, krzywicy u dzieci i osteoporozy u dorosłych,

próchnicy zębów, częstych krwotoków, alergii, złamań kości czy

bolesnych skurczów mięśni.
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Źródła wapnia w diecie

Najważniejszym źródłem dobrze przyswajalnego wapnia jest mleko i

przetwory mleczne. Znacznie mniejsze ilości tego pierwiastka

występują w warzywach i produktach zbożowych.

·       Mleko krowie 2% tłuszczu – 120 mg wapnia/100 g

·       Mleko w proszku – 1270 mg wapnia/100 g

·       Jogurt naturalny 2% tłuszczu – 170 mg wapnia/100 g

·       Kefir 2% tłuszczu – 103 mg wapnia/100 g

·       Ser cheddar pełnotłusty – 703 mg wapnia/100 g

·       Ser gouda tłusty – 807 mg wapnia/100 g

·       Ser twarogowy chudy – 96 mg wapnia/100 g

Dużo wapnia znajduje się ponadto w rybach (spożywanych wraz z

ośćmi, np. szprot, sardynki), jarmużu, liściach pietruszki, szpinaku,

rukoli, ziarnach sezamu i maku, nasionach roślin strączkowych (soja,

fasola biała), orzechach, migdałach, nasionach chia oraz tofu.

Jednak obecność kwasu szczawiowego w niektórych wymienionych

produktach zmniejsza jego przyswajalność.

Pewne ilości wapnia mogą także pochodzić z wypijanej wody

mineralnej.
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Źródła witaminy C w diecie

Witamina C, inaczej kwas L-askorbinowy, to pochodna sacharydów -

biała, krystaliczna substancja bez zapachu, o kwaśnym smaku.

Rośliny i większość gatunków zwierząt mają zdolność do biosyntezy

tego związku. Niestety w organizmie człowieka brakuje szlaków

metabolicznych prowadzących do syntezy witaminy C, dlatego należy

ją dostarczać wraz z pokarmem.

Kwas L-askorbinowy jest wchłaniany w 70-80% w dwunastnicy i

proksymalnym odcinku jelita cienkiego. Palenie papierosów i

stosowanie niektórych leków (np. aspiryny) mogą zaburzyć

sprawność tego procesu.
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Źródła witaminy C w diecie

Witamina C to najbardziej znany antyoksydant. Wymiata z organizmu

nadmiar wolnych rodników tlenowych odpowiedzialnych m.in. za

uszkodzenia materiału genetycznego, zmniejszając tym samym

ryzyko rozwoju nowotworów (żołądka czy przełyku). Zapobiega

chorobom serca i naczyń krwionośnych, ogranicza peroksydacje

lipidów oraz uczestniczy w biosyntezie kolagenu.

Chroni przed powstawaniem rakotwórczych nitrozoamin. Jest również

bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania układu

odpornościowego – zwiększa aktywność komórek NK, limfocytów B i

T, które to zwalczają patogeny i komórki nowotworowe. Dodatkowo

nasila przyswajanie żelaza niehemowego i wapnia, bierze udział w

gojeniu się ran, obniża stężenie glukozy we krwi oraz reguluje

ciśnienie tętnicze.

Źródłem witaminy C są przede wszystkim owoce, warzywa i zioła. Jej

zawartość w produktach roślinnych zależy m.in. od gatunku i

odmiany rośliny, pory roku, sposobu przechowywania i

przygotowywania potraw.
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Źródła witaminy C w diecie

Surowce cechujące się dużą zwartością tego związku to:

·       Rokitnik (900 mg/100 g)

·       Ziele pokrzywy (600 mg/100 g)

·       Cytryniec chiński  (580 mg/100 g)

·       Liście lebiodki pospolitej (565 mg/100 g)

·       Szczypiorek (524 mg/100 g)

Bogate w witaminę C są także:

·       nać pietruszki,

·       papryka,

·       brukselka,

·       kalarepa,

·       kalafior,

·       brokuły,

·       jarmuż,

·       owoce dzikiej róży,

·       czarne porzeczki,

·       truskawki,

·       kiwi,

·       papaja,

·       pomarańcze,

·       cytryny,

·       grejpfruty.
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Źródła witaminy C w diecie

W Polsce, z uwagi na powszechne i wysokie spożycie, głównym

źródłem witaminy C są ziemniaki i warzywa kapustne.

Witamina C jest wrażliwa na światło, ciepło i wysoką temperaturę,

dlatego dodawanie cytryny do gorącej herbaty powoduje, że znaczna

jej część ulega rozkładowi i przestaje ona pełnić swoją prozdrowotną

funkcję. Jej straty podczas przygotowywania surówek mogą sięgać

20%, natomiast podczas  gotowania – 50%.

Kwas L-askorbinowy jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie.

Aby zminimalizować jego straty zaleca się przygotowywać produkty

na parze albo spożywać je na surowo. Natomiast w celu zachowania

jak największej ilości tego związku w żywności warto stosować

mrożenie i kiszenie.
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Źródła witaminy D3 w diecie

Witamina D to grupa związków steroidowych, oddziałująca głównie na

gospodarkę wapniowo-fosforanową organizmu - nasila wchłanianie

wapnia z przewodu pokarmowego, który to jest głównym budulcem

kości i zębów, pobudza aktywność osteoblastów i utrzymuje

prawidłową mineralizację tkanki kostnej.

Poprzez inicjację apoptozy, hamowanie angiogenezy oraz proliferacji

komórek zmniejsza ryzyko wystąpienia nowotworów m.in. piersi,

prostaty, przełyku, żołądka, okrężnicy i pęcherza moczowego.

Poprawia wrażliwość tkanek na insulinę.   Uczestniczy w reakcjach

immunologicznych – wpływa na działanie komórek układu

odpornościowego takich jak limfocyty, hamuje produkcję cytokin

prozapalnych i zapobiega chorobom autoimmunologicznym (cukrzyca

typu 1, stwardnienie rozsiane, nieswoiste zapalenia jelit). Udowodniono

także jej korzystne działanie w regulacji ciśnienia tętniczego krwi i

profilaktyce choroby niedokrwiennej serca.
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DIETA PRZEDE WSZYSTKIM

Źródła witaminy D3 w diecie

Witamina D występuje w przyrodzie pod postacią witaminy D2

(ergokalcyferolu) i witaminy D3 (cholekalcyferolu). Ergokalcyferol jest

obecny w produktach roślinnych, drożdżach i grzybach, natomiast 

cholekalcyferol w produktach zwierzęcych.

Jednak podstawowym źródłem witaminy D jest synteza skórna, która

pokrywa aż 80% dobowego zapotrzebowania na ten składnik. Witamina

D3 jest produkowana w skórze z 7-dehydrocholesterolu pod wpływem

promieniowania UVB. Powstający wówczas w wątrobie 25-

hydroksycholekalcyferol (kalcydiol) to prohormon, związek nieaktywny.

Dopiero po przetransportowaniu go do nerek powstaje aktywna

biologicznie forma - 1,25-dihydroksycholekalcyferol (kalcytriol).

Obydwa metabolity przedostają się do krwiobiegu. Aktywną formą jest

tylko kalcytriol, natomiast kalcydiol to marker zawartości witaminy D w

organizmie.
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Źródła witaminy D3 w diecie

Bogatym źródłem witaminy D3 są:

·       Tłuste ryby – sardynki, śledź, pikling, tuńczyk, halibut (27 µg/100

g), makrela (25 µg/100 g), karp (24 µg/100 g), węgorz (23 µg/100 g),

łosoś wędzony (17 µg/100 g), pstrąg (19 µg/100 g), łosoś atlantycki (11

µg/100 g), tuńczyk (6,7 µg/100 g)

·       Oleje rybie  - z wątroby wieloryba lub tuńczyka

·       Żółtko jaja kurzego (10 µg/100 g)

·       Wątroba

Mniejsze jej ilości znajdują się w mięsie, drobiu, podrobach (np.

wątroba wieprzowa), mleku i przetworach mlecznych (np. sery

dojrzewające). W Polsce dobrym źródłem witaminy D są obowiązkowo

wzbogacane tłuszcze do smarowania np. margaryny.

Z uwagi na niewielkie nasłonecznienie w naszym kraju oraz

niewystarczające spożycie ryb, większość osób w Polsce cierpi na

niedobory tej witaminy.  Z tego powodu każdy, bez względu na wiek i

płeć, powinien ją suplementować w ilości 15 µg na dobę. Jeśli

chcielibyśmy pokryć to zapotrzebowanie wyłącznie poprzez dietę, to

musielibyśmy spożyć ok. 20 jajek, kilogram sera lub 660 g makreli

dziennie. Bez pomocy suplementów, nie byłoby to możliwe.
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Źródła witamin z grupy B w diecie

Tiamina (witamina B1) wspomaga prawidłowe działanie układu

nerwowego, mięśniowego oraz serca. Jest koenzymem wielu reakcji

enzymatycznych. Uczestniczy w oddychaniu tkankowym, przemianie

węglowodanów i syntezie nukleotydów. Kontroluje metabolizm

aminokwasów oraz przekazywanie sygnałów nerwowych.

Łagodne objawy niedoboru witaminy B1 to: uczucie zmęczenia,

drażliwość, pogorszenie nastroju, zaburzenia koncentracji, skurcze

mięśniowe, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, przyspieszenie pracy

serca, utrata apetytu i masy ciała.

Z kolei silna awitaminoza prowadzi do wystąpienia choroby beri-beri

(suchej – zapalenie mózgu lub zapalenie wielonerwowe – zaburzenia

czucia, utrata koordynacji ruchowej lub mokrej – obrzęki tkanki

podskórnej i narządów wewnętrznych, niewydolność serca, zaburzenia

psychiczne). Narażeni są na to przede wszystkim ludzie starsi, osoby

chorujące na cukrzycę, alkoholicy, palacze tytoniu i młodzież stosująca

dietę wysokowęglowodanową.

Dieta bogata w węglowodany zwiększa zapotrzebowanie na tiaminę.

Alkohol, kawa, mocna herbata i niektóre leki (zobojętniające sok

żołądkowy) zmniejszają jej wchłanianie z pożywienia. Jej niedobory

mogą także występować u osób narażonych na długotrwały stres i

prowadzących bardzo aktywny tryb życia.
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Źródła witamin z grupy B w diecie

Ryboflawina (witamina B2) odpowiada za prawidłowe
funkcjonowanie układu nerwowego, skóry i błon śluzowych.
Uczestniczy w przemianach aminokwasów i tłuszczów oraz
metabolizmie serotoniny i dopaminy, zapobiegając depresji.
Wspomaga pracę układu odpornościowego. Przyczynia się do
utrzymania prawidłowego widzenia.
Jej niedobór objawia się zapaleniem języka i śluzówki nosa,

łojotokiem, zapaleniem kącików ust, złuszczaniem naskórka,

nadmiernym wypadaniem włosów, opóźnieniem wzrostu,

rogowaceniem i zapaleniem skóry, światłowstrętem, pogorszeniem

ostrości wzroku oraz niedokrwistością.
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Źródła witamin z grupy B w diecie

Niacyna (witamina B3, PP) jest prekursorem dwóch
koenzymów: NAD i NADP, które to uczestniczą w reakcjach
utleniania i redukcji, a przez to są powiązane w takimi
procesami jak oddychanie komórkowe, synteza lipidów,
cholesterolu, kwasów tłuszczowych, glikoliza. W
przeciwieństwie do innych witamin z grupy B, może być
produkowana w organizmie z aminokwasu – tryptofanu przez
florę bakteryjną.
Niacyna jest skuteczna w obniżaniu poziomu cholesterolu LDL i

zwiększaniu stężenia cholesterolu HDL, przez co może

zapobiegać chorobom sercowo-naczyniowym. Zwiększa

wrażliwość tkanek na insulinę. Uczestniczy w syntezie hormonów

płciowych. Wpływa korzystnie na pracę układu nerwowego i

utrzymanie prawidłowych funkcji psychologicznych. 

Zbyt małe spożycie niacyny i tryptofanu skutkuje pelagrą

objawiającą się światłowrażliwym zapaleniem skóry, stanami

zapalnymi błon śluzowych jamy ustnej, przełyku, żołądka i jelit,

wymiotami, biegunką, bolesnością ust i języka,
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Źródła witamin z grupy B w diecie

Kwas pantotenowy (witamina B5) wchodzi w skład koenzymu
A i w związku z tym uczestniczy w przemianach kwasów
tłuszczowych, syntezie cholesterolu i hormonów sterydowych,
witaminy A i D oraz neuroprzekaźników. Jest niezbędna do
produkcji przeciwciał, przyspiesza gojenie ran, poprawia
pigmentację i stan włosów.
Z uwagi na jego szerokie rozpowszechnienie we wszystkich

produktach żywnościowych, niedobory tej witaminy są mało

prawdopodobne. Wyjątkiem są osoby skrajnie niedożywione,

chorujące na gruźlice oraz alkoholicy, u których mogą występować

jej niewielkie niedobory objawiające się m.in. zmianami skórnymi

(rogowanie, łuszczenie, odbarwienia), wypadaniem włosów,

przemęczeniem, zwiększoną podatnością na zakażenia.

 zaburzeniami pracy układu pokarmowego, nerwowo-mięśniowego

(skurcze nóg, bóle mięśni i stawów) i odpornościowego oraz

zespołem „palących stóp”.
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Źródła witamin z grupy B w diecie

Pirydoksyna (witamina B6) bierze udział w przemianie
białkowej ustroju, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz
tryptofanu. Jej aktywne metabolicznie formy pełnią funkcje
kofaktorów dla ponad 100 enzymów i uczestniczą w
metabolizmie aminokwasów, węglowodanów i tłuszczów oraz
syntezie glukozy, hemu i neurotransmiterów. Dzięki obniżaniu
poziomu homocysteiny w organizmie, chroni przed rozwojem
miażdżycy. Wpływa na prawidłowe działanie układu
immunologicznego i nerwowego oraz pracę serca. Wspomaga
produkcję czerwonych krwinek.
Niedobory witaminy B6 mogą się pojawić przy niedostatecznej jej

podaży, stosowaniu leków przeciwko gruźlicy oraz leków

antykoncepcyjnych, zespole złego wchłaniania i alkoholizmie. Przy

awitaminozie występują głównie objawy skórne (zapalenie

łojotokowe, złuszczanie naskórka, zajady, zapalenie języka i jamy

ustnej) i zaburzenia neurologiczne (napady padaczkowe). Rzadziej

pojawia się niedokrwistość mikrocytarna niedobarwliwa. Niedobór

tej witaminy może przyczynić się także do rozwoju

hormonozależnego raka piersi, macicy i prostaty.
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Źródła witamin z grupy B w diecie

Kwas foliowy (witamina B9) bierze udział w procesach
krwiotwórczych. Uczestniczy w metabolizmie kwasów
nukleinowych, cyklu metioninowym (przekształcaniu
homocysteiny do metioniny), przemianach niektórych
aminokwasów oraz syntezie fosfolipidów i białek. Jest
niezbędny do prawidłowego działania układu nerwowego,
wpływa na powstawanie neuroprzekaźników.
Niskie wchłanianie folianów występuje przy stanach zapalnych,

chorobach wątroby, niewydolności trzustki, podczas stosowania

leków przeciwpadaczkowych, przeciwzapalnych i środków

antykoncepcyjnych oraz nadużywaniu alkoholu i paleniu tytoniu.

Jego niedobór charakteryzuje się przede wszystkim

niedokrwistością nadbarwliwą makrocytarną. Deficyt witaminy B9 u

kobiet ciężarnych powoduje wady cewy nerwowej i zaburzenia

pracy układu nerwowego u płodu, wady serca i niską masę

urodzeniową noworodków. Może także zwiększyć ryzyko

wystąpienia miażdżycy,  nowotworów (jelita grubego, płuc, piersi,

jajnika) i depresji. Przyczynić się do zahamowania wzrostu,

zaburzeń trawienia, przemęczenia, bezsenności, kołatania serca,

oraz bóli głowy.
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Źródła witamin z grupy B w diecie

Cyjanokobalamina (witamina B12) uczestniczy w
transmetylacji homocysteiny do metioniny, przemianach
metabolicznych tłuszczów i węglowodanów, syntezie kwasów
nukleinowych, DNA i RNA oraz produkcji neuroprzekaźników.
Jest niezbędna do procesu powstawania krwinek czerwonych.
Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego
i pokarmowego. Poprawia pamięć, koncentrację i zdolność
uczenia się. Działa antydepresyjnie.
Awitaminoza tego związku prowadzi dysfunkcji neurologicznych

oraz niedokrwistości megaloblastycznej (złośliwej), czyli choroby

Addisona-Biermera. Niedobory cyjanokobalaminy mogą przyczynić

się do zaniku brodawek języka, nabłonka wydzielniczego żołądka

oraz nabłonka jelitowego, a w konsekwencji do nudności,

wymiotów i biegunki oraz podnieść poziom homocysteiny, co

zwiększa ryzyko chorób układu krążenia.

Zespół złego wchłaniania, niedostateczny pobór z pokarmu bądź

niszczenie w czasie obróbki kulinarnej i brak pokrycia

zwiększonego zapotrzebowanie (np. w czasie ciąży i laktacji)

przyczyniają się do niedoborów witaminy B9 i B12.

Wegetarianie i weganie, z uwagi na wykluczanie ze swojej diety

produktów mięsnych, powinni suplementować cyjanokobalaminę,

gdyż nie występuje ona naturalnie w pokarmach roślinnych.
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Źródła witamin z grupy B w diecie

Cyjanokobalamina (witamina B12) uczestniczy w
transmetylacji homocysteiny do metioniny, przemianach
metabolicznych tłuszczów i węglowodanów, syntezie kwasów
nukleinowych, DNA i RNA oraz produkcji neuroprzekaźników.
Jest niezbędna do procesu powstawania krwinek czerwonych.
Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego
i pokarmowego. Poprawia pamięć, koncentrację i zdolność
uczenia się. Działa antydepresyjnie.
Awitaminoza tego związku prowadzi dysfunkcji neurologicznych

oraz niedokrwistości megaloblastycznej (złośliwej), czyli choroby

Addisona-Biermera. Niedobory cyjanokobalaminy mogą przyczynić

się do zaniku brodawek języka, nabłonka wydzielniczego żołądka

oraz nabłonka jelitowego, a w konsekwencji do nudności,

wymiotów i biegunki oraz podnieść poziom homocysteiny, co

zwiększa ryzyko chorób układu krążenia.

Zespół złego wchłaniania, niedostateczny pobór z pokarmu bądź

niszczenie w czasie obróbki kulinarnej i brak pokrycia

zwiększonego zapotrzebowanie (np. w czasie ciąży i laktacji)

przyczyniają się do niedoborów witaminy B9 i B12.

Wegetarianie i weganie, z uwagi na wykluczanie ze swojej diety

produktów mięsnych, powinni suplementować cyjanokobalaminę,

gdyż nie występuje ona naturalnie w pokarmach roślinnych.
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Źródła witamin z grupy B w diecie

Biotyna (witamina H) stanowi składnik enzymów –
karboksylaz, uczestniczy w syntezie kwasów tłuszczowych,
przemianie białkowej i węglowodanowej, procesie
glukoneogenezy. Wpływa na prawidłowy wzrost, rozwój oraz
stan skóry i włosów.
Z uwagi na powszechne występowanie w żywności, w przypadku

ludzi zdrowych, niedobory biotyny są mało prawdopodobne. Do jej

niskiego stężenia w organizmie może dość przy nadmiernym

spożywaniu surowego jaja kurzego, które to zawiera awidynę

hamującą wchłanianie tej witaminy z przewodu pokarmowego.

Awitaminoza objawia się zmianami skórnymi (wysypki),

wypadaniem włosów, bólami mięśniowymi, osłabieniem,

nadmierną sennością, wzrostem stężenia cholesterolu we krwi.
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Źródła witamin z grupy B w diecie
 

WYSTĘPOWANIE WITAMIN Z GRUPY B
 

TIAMINA (B1)

Mięso wieprzowe (schab, polędwica), wątroba, produkty

pełnoziarniste – brązowy ryż, kasza gryczana, drożdże, płatki

owsiane, otręby, nasiona roślin strączkowych - soczewica, fasola,

groch, orzechy makadamia, pestki słonecznika, ryby np. makrela,

śledź

 

 

RYBOFLAWINA (B2)

Mleko i produkty mleczne (sery żółte, twarogowe), jaja, podroby –

wątroba, wieprzowina, migdały, dziczyzna, ryby – łosoś, pstrąg,

makrela, brokuły, groch, szpinak, soja, drożdże, orzechy włoskie,

mleko, sery, pełnoziarniste produkty zbożowe

 

 

NIACYNA (B3)

Wątroba, chude mięso – kurczak, indyk, ryby, orzechy ziemne,

produkty pełnoziarniste, mleko, sery, jaja, drożdże, otręby

pszenne, fasola, groch, soja, grzyby, pomidory
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WYSTĘPOWANIE WITAMIN Z GRUPY B
 

KWAS PANTOTENOWY (B5)

Pełnoziarniste produkty zbożowe (ciemne pieczywo, brązowy ryż),

suche nasiona roślin strączkowych, mleko i przetwory mleczne,

drożdże, otręby pszenne, ryby – śledź, makrela, pstrąg, kurczak,

orzechy, jaja, awokado, pomarańcze, ziemniaki, brokuły, banany,

zielone warzywa liściaste

 

 

PIRYDOKSYNA (B6)

Ryby (łosoś, makrela, pstrąg), mięso drobiowe, mięso wieprzowe,

wątroba, rośliny strączkowe, orzechy, nasiona, czosnek, curry,

imbir, chili, pełnoziarniste produkty zbożowe, brązowy ryż, kasza

gryczana, otręby pszenne, komosa ryżowa, kiełki pszenicy,

banany, morele suszone, papryka czerwona, kapusta kwaszona,

ziemniaki, sok pomidorowy, drożdże, jaja

 

KOBALAMINA (B12)

Mięso – wołowina, wieprzowina, kurczak, wędliny, podroby (nerki),

ryby – tuńczyk, sardynki, łosoś, skorupiaki, ostrygi, homary, mleko,

sery żółte, jaja,
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Źródła witamin z grupy B w diecie
 

WYSTĘPOWANIE WITAMIN Z GRUPY B
 

KWAS FOLIOWY (B9)

Ciemnozielone warzywa liściaste oraz kapustne – jarmuż, sałata,

kapusta, szpinak, brokuły, brukselka, kalafior, szparagi, bób,

nasiona roślin strączkowych – ciecierzyca, groch, biała fasola,

wątroba, jaja, mięso, sery dojrzewające, słonecznik, sezam,

korzeń i natka pietruszki, orzechy laskowe, truskawki,

pomarańcze, drożdże

 

BIOTYNA (H)

Mleko, mięso, zboża, jaja, ryby - sardynki, drożdże, sery, wątroba

wieprzowa, drobiowa, wołowa, nerki wieprzowe, orzechy włoskie,

orzeszki ziemne, migdały, szpinak, marchew, pomidory, brązowy

ryż, soja, groch, nasiona słonecznika, grzyby, mleko, żółtka jaj,
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Źródła żelaza w diecie
 

Żelazo to mikroelement niezbędny do życia dla prawie wszystkich

organizmów. Uczestniczy w transporcie i magazynowaniu tlenu,

syntezie i katabolizmie niektórych hormonów, procesie fagocytozy,

produkcji kolagenu. Wpływa na odporność humoralną i komórkową

oraz odgrywa ważną rolę w prawidłowym rozwoju mózgu i mięśni.

2/3 całkowitej ilości żelaza  obecnej w naszym organizmie znajduje

się w hemoglobinie – białku transportującym tlen do tkanek, reszta

wchodzi w skład mioglobiny i wielu enzymów (katalaz, oksydaz,

peroksydaz), a także jest magazynowana w wątrobie, śledzionie i

szpiku kostnym pod postacią m.in. ferrytyny i hemosyderyny.

Wyróżniamy żelazo hemowe, którego bogatym źródłem są

produkty pochodzenia zwierzęcego (podroby, mięso, drób, ryby)

oraz niehemowe występujące w roślinach (produkty zbożowe,

warzywa, owoce, rośliny strączkowe). Żelazo hemowe wchłania się

w około 22% i jest o wiele lepiej przyswajalne niż żelazo

niehemowe (2-5%).

Wchłanianie żelaza niehemowego zwiększa: mięso, witamina C

(soki owocowe), kwas cytrynowy, kwas mlekowy, witamina A, β-

karoten, białe wino. Czynnikami zmniejszającymi jego absorpcję

są z kolei: fityniany (rośliny strączkowe), szczawiany (szpinak),

błonnik pokarmowy, polifenole (kawa, herbata, czerwone wino),

wapń (mleko) czy cynk.
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Źródła żelaza w diecie

 

Dodając do posiłku roślinnego mięso możemy zwiększyć

wchłanianie żelaza aż 4-krotnie.

Z uwagi na to, że średnia przyswajalność żelaza z diety wynosi ok.

10%, niekiedy możemy nie pokryć zapotrzebowania organizmu na

ten pierwiastek. Niedobór żelaza może powodować trudności z

koncentracją, osłabienie pamięci i zdolności uczenia się, astmę,

zmniejszenie odporności na infekcje, obniżenie sprawności

fizycznej, depresję, zajady w kącikach ust, sińce pod oczami,

łamliwość paznokci, wypadanie włosów oraz niedokrwistość

mikrocytarną niedobarwliwą.
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DIETA PRZEDE WSZYSTKIM

Źródła żelaza w diecie
 

Aby zapobiec niedoborom żelaza warto wzbogacić dietę w produkty

takie jak

·       Wątróbka (gęsia, wieprzowa, drobiowa)

·       Nerki

·       Wołowina

·       Ziarna słonecznika

·       Soja

·       Kiełki pszenicy

·       Otręby

·       Czerwone wino

·       Małże

·       Nasiona sezamu

·       Ostrygi

·       Tofu

·       Soczewica

·       Ciecierzyca

·       Biała fasola

·       Brukselka

·       Brokuły

·       Pestki dyni

·       Kakao

·       Burak
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