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Nutraceutyki
CECHY NUTRACEUTYKU

zapobiega chorobom przewlekłym

poprawia zdrowie (leczy, poprawia

samopoczucie)

opóźnia efekty starzenia

wydłuża spodziewaną długość życia

podtrzymuje  funkcję narządów

DEFINICJE

standaryzowany produkt żywieniowy o jakości

farmaceutycznej

środek spożywczy (np. wzbogacona

żywność lub suplement diety)

zapewniający korzyści zdrowotne

oprócz podstawowej wartości

odżywczej



Różnica nie jest w działaniu!

 

 

Rozróżnienie ma podłoże prawne

Wąkrotka azjatycka - lek OTC (w Portugalii, Belgii, Francji,

we Włoszech, w Grecji), w Polsce suplement 

Twarde różnice: dawka, zakaz reklamy 

Produkty z pogranicza: np. witamina C, D

 

Konsekwencje są poważne: suplementy diety nie

podlegają rygorystycznej kontroli!

Nutraceutyki
czy leki?



Waleriana, czosnek, miód malina cytryna, napary z dębu,

kawa, kapusta, syrop z cebuli, jagody borówki...

Tradycja

Leki: substancje wysokiej czystości

Bardzo duży rynek

Nauka i skuteczność vs skandale z  ludzkim życiem w tle

Nowoczesność



Good Manufacturing
Practice
SUPLEMENT SUPLEMENTOWI NIERÓWNY

Jakość farmaceutyczna dotyczy tylko izolowanych

substancji (ok. 10% pochodzenia naturalnego)

Kontrola jakości podlega kodeksowi Good Manufacturing

Practice:

 

 

opracowane przez FDA w 2008 r. 

określają zasady selekcjonowania, transportu, przetwarzania,

produkcji, kontroli jakości, przechowywania

konsekwencje prawne na terenie USA - najwyższa jakość!

niezależni audytorzy zapewniają przestrzeganie GMP: NSF

International, US Pharmacopoeia, National Products Association



i idea życia w dobrym zdrowiu

życie bez chorób

Nutraceutyki

dieta

stres 

aktywność

choroby

dieta

stres 

aktywność



i idea życia w dobrym zdrowiu

życie bez chorób

Nutraceutyki

dieta

stres 

aktywność

choroby

dieta

stres 

aktywność

okres utajenia



i idea życia w dobrym zdrowiu

życie bez chorób

Nutraceutyki

dieta

stres 

aktywność

choroby

dieta

stres 

aktywność



i idea życia w dobrym zdrowiu
Nutraceutyki

geny 

stres

czynniki ryzyka

objawy 

choroby

zaburzenia 

utajone

Uszkodzenia komórkowe



i idea życia w dobrym zdrowiuinterwencje profilaktyczne
Nutraceutyki



i idea życia w lepszym zdrowiu
Nutraceutyki

odsuwanie chorób leczenielepsze samopoczucie



Wykorzystanie nutraceutyków
w zdrowiu i w chorobie

LEPSZE ZDROWIE 

koncentracja

sen

nastrój

sport

trawienie

PROFILAKTYKA

wygaszanie tlącego się

stanu zapalnego

wzmacnianie odporności

anti-aging

wyrównywanie

niedoborów

LECZENIE
CELOWANE

w chorobach różnych

narządów



Nutraceutyki
leczenie

TRADYCJE LECZNICZE
medycyna ludowa

różne kraje, różne doświadczenia

NA PRZEZIĘBIENIE

wpływ na układ immunologiczny

działanie napotne
działanie przeciwbakteryjne

NA OPARZENIA

działanie przeciwzapalne

NA NIESTRAWNOŚĆ

wydzielanie żółci i kwasu solnego

poprawa perystaltyki

likwidacja gazów

 



European Society of Cardiology 
Management of Dyslipidemias 2016

Opracowano innowacyjne strategie żywieniowe w celu poprawy dyslipidemii.
Opierają się one albo na zmianie niektórych "ryzykownych" składników diety,

albo na zachęcaniu do spożycia specjalnie ukierunkowanych "zdrowych",
funkcjonalnych produktów spożywczych i / lub suplementów diety; te tak

zwane nutraceutyki mogą być stosowane jako alternatywa lub jako dodatek do
leków obniżających poziom lipidów.

 
 

EUROPEJSKIE TOWARZYSTWO KARDIOLOGICZNE



jako uzupełnienie terapii
Nutraceutyki



przed wprowadzeniem silnego leku  
=> mogą wystarczyć
po wprowadzeniu silnego leku
mniejsza dawka => mniej działań
ubocznych   

jako uzupełnienie terapii
Nutraceutyki



Nutraceutyki
profilaktyka

DIETA
ŚRÓDZIEMNOMORSKA

lepsze zdrowie 

dłuższe życie

FITOSTEROLE

hamują wchłanianie 

cholesterolu

OMEGA-3

wpływ na układ nerwowy,

krążenia, immunologiczny

POLIFENOLE

antyoksydanty, ochrona naczyń,

wygaszanie przewlekłego stanu

zapalnego



Tlący się stan zapalny
PRZYCZYNA CHORÓB PRZEWLEKŁYCH
PRZEDWCZESNEGO STARZENIA

Cukrzyca, otyłość

Miażdżyca, zawały i udary

 

Depresja

Demencja

Choroba Parkinsona

 

Nowotwory

 

Choroby z autoagresji



Ale ludzie nie chcą jeść dobrze...

Dieta byłaby
idealna...

wysoce przetworzona żywność 

 zastawia półki sklepowe

i nie mogą jeść dobrze



Niedobory
żywieniowe
WSZYSCY POLACY: JOD, WIT.  D
FANI FAST-FOODÓW (DZIECI!)
"OSOBY ODŻYWIAJĄCE SIĘ ŹLE" 
OSOBY "NA DIECIE"
OSOBY OTYŁE
OSOBY STARSZE 
PACJENCI PO OPUSZCZENIU
SZPITALA
SPORTOWCY
CIĘŻARNE (ŻELAZO, KW.
FOLIOWY, WITAMINA A.. . )
ŚWIEŻO UPIECZENI WEGANIE 
PRZEWLEKŁE CHOROBY UKŁ.
POK. 



N U T R I E N T S .  2 0 1 7  D E C  6 ; 9 ( 1 2 ) .  P I I :  E 1 3 2 5 .   C O N T R I B U T I O N  O F  D I E T A R Y  S U P P L E M E N T S  T O  N U T R I T I O N A L  A D E Q U A C Y  I N  V A R I O U S  A D U L T  A G E
G R O U P S .   B L U M B E R G  J B  E T  A L .

Suplementacja
wyrównuje niedobory
BADANIE 10 TYS.  AMERYKANÓW

suplementy diety poprawiały ilość

dostarczanych składników odżywczych

niezależnie od wieku 

największe efekty u osób w starszym wieku

starsze osoby - głębsze niedobory żywieniowe,

ale częstsze stosowanie suplementów je

wyrównuje



Substancje
BEZWZGLĘDNIE 

POTRZEBNE

Jod 

Witamina D

Wapń, Żelazo, Magnez, Sód, Potas

Inne witaminy i minerały

Błonnik

Omega-3

Bakterie jelitowe

Antyoksydanty, Polifenole

Kurkumina?

 

ciągla suplementacja wymuszona przez rząd

suplementacja zalecana przez lekarzy

 i Instytut Żywności i Zywienia



Dysbioza

dieta / otyłość / cukrzyca / antybiotyki / przewlekła biegunka 

wpływ na układ immunologiczny

zespół nieszczelnego jelita
tlący się stan zapalny

Dobroczynne
bakterie

Synbiotyki

probiotyki z  prebiotykami (np. fruktooligosacharydami)

ochrona przed rakiem jelita grubego
metabolizują za nas! (węglowodany, aglikony)

Psychobiotyki

prof. John F. Cryan (UK), kierownik Katedry Anatomii i Nauki o Układzie

Nerwowym: szczepy, które wpływają korzystnie na zdrowie psychiczne

(depresja, przewlekłe zmęczenie, konsekwencje stresu i lęku)

"nowa klasa leków psychotropowych"

Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus i in.



30-40 g dziennie

probiotyk - wspiera wszystkie działania bakterii

perystaltyka

zapobieganie rakowi jelita grubego

związek z innymi nowotworami

wpływ odchudzający

"zdrowsza" dystrybucja tkanki tłuszczowej

ochrona przed chorobami układu krążenia

ochrona przed przewlekłą chorobą nerek

zaburzenia metaboliczne i cukrzyca

zwalnia wchłanianie glukozy, wzmacnia uczucie sytości

chroni przed stłuszczeniem wątroby

pomaga zachować młodość biologiczną (telomery)

wydłuża życie

Błonnik



2-4 g dziennie

wbudowują się w błonę komórkową

działanie przeciwzapalne

prekursory endokanabinoidów

hamują agresję

chronią układ nerwowy (ch. neurodegeneracyjne, depresja)

chronią serce (antyarytmiczne, śródbłonek, triglicerydy, agregacja

płytek) 

chronią wątrobę

przyspieszają gojenie ran

chronią ciążę 

chronią przed astmą

wydłużają życie

 

tylko regularne przyjmowanie daje korzyści!

Omega-3



hormon, 800-2000 j./24 h

top 5 najczęstszych niedoborów

zimą nie powstaje w skórze, latem też niekoniecznie

istotne źródła: ryby 

gospodarka wapniowo-fosforanowa

chroni przed osteoporozą

wpływ na siłę mięśniową

chroni przed upadkami

niezbędna układowi immunologicznemu (ch. zakaźne,

autoagresja!)

związek z nowotworami

związek z miażdżycą

związek z chorobami skóry

związek z psychiką i układem nerwowym (stwardnienie

rozsiane)

Witamina D



*  B R I T I S H  J O U R N A L  O F  O R A L  A N D  M A X I L L O F A C I A L  S U R G E R Y

Nutraceutyki 
w rękach
profesjonalistów
LEKARZE  LEKARZOM - PRACA POD PRESJĄ*

zbilansowana dieta

omega-3

witamina B3 (niacyna)

witamina C i inne antyoksydanty

witamina D

 białko.

MIĘDZYNARODOWY KOMITET
OLIMPIJSKI

mikroskładniki żywieniowe

suplementy dostarczające energii

suplementy poprawiające bezpośrednio

wydolność fizyczną

suplementy wpływające pośrednio na wyniki

sportowe (np. poprzez wpływ zdrowotny,

tolerancję bólu, zdolność do adaptacji,

szybkość regeneracji):

wspierające odporność sportowców

poprawiające zdolność do treningu, łagodzące

bóle mięśniowe i urazy

poprawiające przyrost beztłuszczowej masy

ciała



Instytucje
medyczne

AMERICAN HEART ASSOCIATION
Omega-3

INTERNATIONAL OSTEOPOROSIS 
FOUNDATION
Wapń, witamina D i białko

POLISH SOCIETY OF PEDIATRIC
ENDOCRINOLOGY AND DIABETES
Witamina D przez cały rok

MKOL

INSTYTUT ŻYWNOŚCI 
I  ŻYWIENIA

BELGIJSKIE TOWARZYSTWO GERONTOLOGII
I  GERIATRII
Witamina D u starszych kobiet  (siła mięśniowa)EUROPEAN SOCIETY FOR CLINICAL

AND ECONOMIC ASPECTS OF
OSTEOPOROSIS,  OSTEOARTHRITIS
AND MUSCULOSKELETAL DISEASES 
Glukozamina i chondroityna najwyższej jakości

Witamina D w podeszłym wieku

ZALECAJĄ
NUTRACEUTYKI

EULAR 2018
Chondroityna



Instytucje
medyczne

AUSTRALIAN GUIDELINES FOR THE
PREVENTION, DIAGNOSIS,  AND
MANAGEMENT OF HEART FAILURE

Omega-3, żelazo

ZALECAJĄ
NUTRACEUTYKI
EUROPEAN SOCIETY OF
HYPERTENSION 2019

po menopauzie: izoflawony soi

insulinooporność: resweratrol

nocne wzrosty: melatonina

Sok z buraka, magnez, witamina C, potas

INTERNATIONAL SOCIETY FOR
NUTRITIONAL PSYCHIATRY RESEARCH

Omega-3

THE INTERNATIONAL SOCIETY OF SPORTS
NUTRITION

Probiotyki

KANADYJSKIE TOWARZYSTWO
GASTROENTEROLOGICZNE O ZJD

błonnik rozpuszczalny (babka płesznik)

olejek miętowy

probiotyki



American Cancer
Society

PALENIE TYTONIU
PALENIE BIERNE
NADWAGA I  OTYŁOŚĆ
ALKOHOL
CZERWONE MIĘSO, PRZETWORZONE
PRODUKTY MIĘSNE
ZBYT MAŁE SPOŻYCIE WARZYW I
OWOCÓW

ZBYT MAŁE SPOŻYCIE BŁONNIKA

ZBYT MAŁE SPOŻYCIE WAPNIA

ZBYT MAŁA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

PROMIENIOWANIE UV

6 RODZAJÓW ZAKAŻEŃ (HELICOBACTER

PYLORI,  WZW B I  C,  HIV,  WIRUS

BRODAWCZAKA, HERPES HHV8).

czynniki ryzyka nowotworu, 
na które mamy wpływ
 



jakość diety ma znaczenie dla nastroju

suplementacja prebiotyków (fruktooligosacharydów,

galaktooligosacharydów) ≥5 g dziennie łagodzi lęk i depresję;

oraz zwiększa ilość bifidobakterii (psychobiotyki)

suplementacja psychobiotyków poprawia przebieg depresji,

zaburzeń lękowych, stresu 

wygaszanie markerów stresu u zdrowych osób

podobnie mogą działać błonnik lub kwasy omega-3

Nutraceutyki dla psychiki
W BADANIACH UNIVERSITY
OF ILLINOIS



Twoja decyzja, czy 
chcesz żyć dłużej - i jak

LICZY SIĘ CAŁOKSZTAŁT DZIAŁAŃ

INSTYTUT INTEGRACJI 
MEDYCYNY

https://integmed.pl
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