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Nutraceutyki w

grupach ryzyka

witamina D 2-4 tys. j.

witamina A jw.

witamina C 1-3 g /

burza cytokin. i.v.

Se 130-150 μg/l

(niedobór ~ przebieg)

Zn 10-20 mg:

↓powikłań, długości

hosp., zgonu 

Natalie Frese, Patrick Schmerer, Martin Wortmann, Matthias
Schürmann, Matthias König, Michael Westphal, Friedemann
Weber, Holger Sudhoff, Armin Gölzhäuser: Imaging of SARS-

CoV-2 infected Vero E6 cells by helium ion microscopy. Beilstein
Journal of Nanotechnology

PMID: 33487035.
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anty-ox
⇣⇣ARDS śmiertelność

+ bezp. działanie 

przeciwdrobnoustrojowe!



Uwaga!

90%
osób spożywa za mało
kwasów omega-3

leki przeciwzakrzepowe:

konsultacja lekarska



PMID: 32836826



PMID: 32836826



PMID: 32836826 + działanie przeciwzapalne



Aktywność

mikrobiolog

iczna (lab)

Wirusy

adenowirusy

koronawirusy (w tym

SARS)

rynowirusy 

grypa i paragrypa

HSV, 

WZW, enterowirusy

rotawirusy

Coxsackie

HIV

Denga



Badania kliniczne
Profilaktyka:infekcje oddechowe, WZW,
HPV6 i 11 



Kordyceps

kwas dekadienowy

układ

immunologiczny:

↓szlaków sygnałowych

IFN

↓mRNA dla cytokin

prozapalnych

H1N1PMID: 33490810



Prawoślaz

lekarski

ramnoglukuronian

Działanie

⌧receptora 5HT⇢OUN inf.

uszkodzenie nabłonka

⌽m. gładkich oskrzeli

⇡⇡śluz

dz. p-bakteryjne

PMID: 31770755



działa po 10 min

bezpieczny

kilka razy

dziennie

+tymianek, imbir,

bluszcz, anyż

(skuteczność >

dekstrometorfan)

Kaszel suchy

Choroby zapalne

oskrzeli i płuc

Podrażnienia gardła i

krtani

EMEA: leki do
stosowania w

chorobach układu
oddechowego i
pokarmowego 



Kobiety 45-60 l. (n=50)

oznaki starzenia skóry twarzy

ośrodek badań klinicznych

Kolagen hydrolizowany

10 g dziennie na czczo

Efekty

najlepsze: 45-55 r.ż.

⇣zmarszczek po prawej stronie

⇡ogólnego stanu skóry: nawilżenie,

sprężystość
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Lewa strona?

częstsze

fotouszkodzenia

czerniak twarzy



PMID: 32515040 | Wakayama

n=122, sterole aloesu vs placebo

3 mies: ⇣⇣utrata wody, ↑kolagenu,

↓rumień twarzy, ↓świąd ramion,

↓trądzik, ⇣⇣łamliwość paznokci 



immunomodulacja

leczenie oparzeń, ran 

Komórki skóry i
tkanki łącznej

⇣⇣zmarszczki,

⇡⇡elastyczność

Sucha skóra

zatrzymywanie wody



!!!



Berries

Jakie?

jagody açai

truskawki

jagoda kamczacka

granaty

czarna porzeczka

maliny

jeżyny

czarny bez

cytryniec chiński

jagody borówki

winogrona
PMID: 32575730



Mechanizmy

działania

fotoprotekcja i

antyoksydacja

⇡fibroblastów

(kolagen!)

⇣enzymów

(rozkład⌦zmarszczki)

immunomodulacja

(choroby zapalne?)



Mechanizmy

działania

fotoprotekcja i

antyoksydacja

⇡fibroblastów

(kolagen!)

⇣enzymów

(rozkład⌦zmarszczki)

immunomodulacja
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UEFA

suplementy

podstawa: wytyczne

MKOL

dieta + indywidualizacja

suplementów diety

(reakcja ind.!)

monitorowanie + nadzór

(lekarz/dietetyk)

wiarygodny dostawca dla

całej drużyny

PMID: 33097528.



Witamina D, wapń,

żelazo

Ograniczenia

dietetyczne:

witaminy z

minerałami



Kofeina:

powtarzalne sprinty,

wytrzymałość, f.

poznawcze,

motoryka

Kreatyna: siła

mięśniowa, trening,

sprinty, OUN?

Beta-alanina,

azotany



Wsparcie (np.

energetyczne):

produkty kaloryczne,

białko, elektrolity

Regeneracja/rehabi

litacja: białko 1,6

g/kg, ew. kolagen z

witaminą C



Skład

dz. uboczne

UEFA 



Tuńczyk

jest czy nie jest

tuńczykiem? 

Washington Post, Jan. 27, 2021:

U.S. District Court for the

Northern District of California

“We found that the ingredients

were not tuna and not fish”

Shalini Dogra

Producent: tuńczyk, majonez,

"ochraniacz smaku"



1906 wygrana US
Amateur golf chmps
1927 uszkodzenie
barku

Ebenezer

Byers



opatentowany lek
roztwór radu w
wodzie ⇢ "stymulacja
układu
endokrynnego"
1/6 kosztów 

Radithor

By Sam LaRussa from United States of America -
Radithor, CC BY-SA 2.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=57841049



aż do 1930 r.

kilka dawek dziennie, w

sumie 1400

"działanie tonujące"

z czasem wygasło

1931 niezdolny do
zeznań

utrata dolnej szczęki

dziury w czaszce

1932 śmierć
radiation poisoning

specjalna trumna



William Bailey

rak pęcherza

moczowego





lata 50 XX w.

hi-tech
30% krokidolit
sprzedaż ok. 12 mln 
mesothelioma
użytkownicy, pracownicy



Claims

sen
oddech
cera
trądzik
niedokrwistość
zmęczenie
nerwy
bezsenność
anoreksja
bóle głowy
biegunka
wzdęcia
niestrawność
zimne kończyny
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