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Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι ούτε 
τρόφιμα ούτε φάρμακα. Είναι προϊόντα που 
λαμβάνονται δια της στοματικής οδού και πε-
ριέχουν ένα ή περισσότερα θρεπτικά συστα-
τικά με σκοπό να συμπληρώσουν και όχι να 
υποκαταστήσουν τα τρόφιμα. Σύμφωνα με τη 
Dietary Supplements Health and Education 
Act (DSHEA, 1994), τα συμπληρώματα δια-
τροφής είναι τα προϊόντα που περιέχουν ένα 
από τα βασικά θρεπτικά συστατικά (βιταμί-
νες, ανόργανα συστατικά, βότανα, αμινοξέα, 
μεταβολίτες, αποστάγματα, ένζυμα, ορμόνες, 
συμπυκνωμένα υγρά) ή οποιονδήποτε συν-
δυασμό αυτών. Αντίθετα με τα φάρμακα, τα 
διατροφικά συμπληρώματα δεν προορίζονται 
να αντιμετωπίσουν, να διαγνώσουν, να προλά-
βουν ή να θεραπεύσουν την αρρώστια. 

Διά νόμου πρέπει να φέρουν ετικέτα με την 
επισήμανση: «διατροφικό συμπλήρωμα» ή 
«συμπλήρωμα διατροφής». 

Μόνο η τροφή μπορεί να εφοδιάσει τον ορ-
γανισμό με όλα αυτά που χρειάζεται (βιταμί-
νες, μέταλλα, φυτοθρεπτικά κ.α) και στους 
συνδυασμούς που απαιτούνται για την προ-
αγωγή της υγείας. Παρά το γεγονός αυτό, 
περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς 
χρησιμοποιούν συμπληρώματα διατροφής, 
καθιστώντας τα μια επιχείρηση 28.7 δισεκα-
τομμυρίων δολαρίων για το 2010, σύμφωνα 
με την Έκδοση του Επιμελητηρίου της Δια-
τροφής, που συνεχίζεται να αναπτύσσεται. 
Στις Η.Π.Α. κυκλοφορούν χιλιάδες διατροφικά 
συμπληρώματα στο εμπόριο, με νέα προϊό-
ντα να λανσάρονται κάθε χρόνο, τα οποία πω-
λούνται σε πολλές μορφές όπως ταμπλέτες, 
κάψουλες, μαλακές γέλες (τζελ), αμπούλες, 
υγρά, σκόνες και ενεργειακές γκοφρέτες.

Γιατί πολλοί καταναλωτές παίρνουν συμπλη-
ρώματα διατροφής; Υπάρχουν ποικίλοι λόγοι, 
πολλές φορές έγκυροι ιατρικά και άλλοι όχι. 
Ορισμένοι χρησιμοποιούν τα συμπληρώματα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22ο

Συμπληρώματα Διατροφής 
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με καλή πρόθεση: ίσως για το συμπλήρωμα διατροφικών κενών, για πρόληψη της ανεπάρκειας 
θρεπτικών ουσιών ή για προστασία από προβλήματα υγείας όπως κατάθλιψη, μετεμμηνοπαυ-
σιακά συμπτώματα, γήρανση του δέρματος, καρκίνο ή αρθρίτιδα. Κάποιοι αναζητούν πρόσθε-
τα οφέλη: ίσως καλύτερο ύπνο, αθλητικές ή σεξουαλικές επιδόσεις ή περισσότερη ενέργεια. 
Άλλοι χρησιμοποιούν συμπληρώματα βοτάνων, ίσως ως μέρος ή συμπληρωματικά στην ιατρι-
κή τους φροντίδα, σύμφωνα με τις υποδείξεις των γιατρών. 

Ορισμένοι καταναλωτές είναι συνετοί στη χρήση τους, περιορίζοντας την ισχύ των συμπληρω-
μάτων τους στο 100% των Ημερήσιων Αξιών/Τιμών (DVs) ή λιγότερο και παίρνοντας μόνο τη 
συνιστώμενη δόση κατόπιν συμβουλής γιατρού. Υπάρχουν όμως μερικοί που χορηγούν μόνοι 
τους στον εαυτό τους κάποιες φορές ισχυρές και πιθανώς επικίνδυνες δόσεις συμπληρωμά-
των, ίσως κατόπιν συμβουλής κάποιου φίλου ή των ΜΜΕ, όχι όμως του γιατρού. 

Πολύ συχνά η χρήση συμπληρωμάτων βασίζεται σε επιστημονικά αβάσιμες εμπορικές υπο-
σχέσεις και εγείρει ερωτήματα σχετικά με τα οφέλη, τις αλληλεπιδράσεις με τρόφιμα, φάρμα-
κα και άλλα συμπληρώματα, τα επίπεδα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, τα οποία παρα-
μένουν αναπάντητα και δημιουργούν σύγχυση ως προς τη δοσολογία στις συσκευασίες των 
προϊόντων. Γίνεται ωστόσο συλλογή επιστημονικών στοιχείων, για δοθούν σαφείς απαντήσεις 
σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους.
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22.1 Συμπληρώματα 
Βιταμινών/Μετάλλων
 
Πολλές βιταμίνες και μέταλλα πωλούνται σε 
μορφή συμπληρωμάτων όπως για παράδειγ-
μα βιταμίνη C και Ε, β-καροτένιο, ασβέστιο, 
σίδηρος. Κάποια περιέχουν μία βιταμίνη ή ένα 
μέταλλο, ενώ άλλα είναι πολυβιταμινούχα συ-
μπληρώματα ή συνδυασμοί μετάλλων.

22.1.1 Σε Ποιούς Απευθύνονται; 

Η λήψη ορισμένων θρεπτικών συστατικών 
μέσω των συμπληρωμάτων, για ορισμένα 
άτομα και κάτω από ορισμένες συνθήκες, 
μπορεί να είναι κατάλληλη ή/και απαραίτητη. 
Κάτω από το ίδιο πρίσμα, κάποια μπορεί να 
αποβούν επιζήμια για άλλες υποομάδες αν-
θρώπων. Επομένως, η ερώτηση που τίθεται 
είναι η εξής: ποιο συμπλήρωμα διατροφής εί-
ναι κατάλληλο και για ποιον; 

Για τους Υγιείς 

Οι Διαιτητικές Οδηγίες (2010) με σαφήνεια 
αναφέρουν πως τα θρεπτικά συστατικά θα 
πρέπει να προέρχονται κυρίως από τις τροφές. 
Τα τρόφιμα εκτός από τις θρεπτικές ουσίες 
που συχνά περιέχουν τα διατροφικά συμπλη-
ρώματα, παρέχουν επίσης διαιτητικές ίνες και 
άλλες ουσίες φυσικής προέλευσης που προά-
γουν την υγεία. Κανένα επαρκές επιστημονικό 
στοιχείο δεν υποστηρίζει ότι η κατανάλωση 
ή μη κατανάλωση ενός πολυβιταμινούχου ή 
συμπληρώματος μετάλλων, αποτελεί τρόπο ή 
παράγοντα που μπορεί να αποτρέψει την εμ-
φάνιση χρόνιων ασθενειών.

Με κάποιες εξαιρέσεις, τα διατροφικά συ-
μπληρώματα συνήθως δεν είναι απαραίτητα 
για ένα υγιή οργανισμό που είναι σε θέση και 
πρόθυμος να ακολουθήσει μια ισορροπημέ-
νη και ποικίλη δίαιτα, μέσω έξυπνων διατρο-
φικών επιλογών. 

Με Συμβουλή Γιατρού

Τα συμπληρώματα βιταμινών και μετάλλων 
είναι διαθέσιμα σε διάφορες μορφές και σε 
διάφορες περιεκτικότητες. 

Οι ειδικοί σε θέματα υγείας είναι αυτοί που 
μπορούν να καθορίσουν αλλά και να προτεί-
νουν το κατάλληλο σκεύασμα. Ακολουθούν 
συνθήκες ή καταστάσεις που μπορεί να χρή-
ζουν συμπληρώματος διατροφής: 

  Γυναίκα με μεγάλη απώλεια αίματος στη 
διάρκεια της εμμήνου ρύσεως. Μπορεί να 
χρειαστεί διατροφικό συμπλήρωμα σιδήρου.

   Γυναίκα που είναι έγκυος ή θηλάζει. Μπο-
ρεί να χρειαστεί συμπληρώματα φολικού οξέ-
ος, σιδήρου και πιθανόν ασβεστίου (με βιτα-
μίνη D), εάν δεν καταναλώνει αρκετές τροφές 
πλούσιες σε ασβέστιο.

  Μια γυναίκα σε γόνιμη ηλικία που επιθυμεί 
να τεκνοποιήσει. Συστήνεται η καθημερινή 
κατανάλωση 400mcg φυλλικού οξέος (από 
ενισχυμένες τροφές, βιταμινούχα συμπληρώ-
ματα, ορισμένα φρούτα, λαχανικά και όσπρια). 
Η επιπλέον ποσότητα φυλλικού οξέος μειώνει 
τον κίνδυνο για ανωμαλίες του νωτιαίου μυε-
λού σε ένα αναπτυσσόμενο έμβρυο. Το συν-
θετικό φολικό οξύ απορροφάται καλύτερα 
από τη φολασίνη που βρίσκεται στις τροφές. 
Οι ενισχυμένες με φολικό οξύ τροφές περι-
λαμβάνουν εμπλουτισμένα σιτηρά όπως το 
αλεύρι, το ψωμί, τα δημητριακά και το ρύζι. 
Προτιμώνται συμπληρώματα με δόσεις όχι 
μεγαλύτερες των 1000mcg/ημέρα. 

  Μια γυναίκα στην εμμηνόπαυση. Ενώ ακο-
λουθεί μια διατροφή που παρέχει ασβέστιο, 
μπορεί να επωφεληθεί και από κάποιο συ-
μπλήρωμα ασβεστίου με βιταμίνη D, για να την 
επιβράδυνση της απώλειας ασβεστίου από τα 
οστά.

 Όποιος ακολουθεί υποθερμιδική/περιορι-
στική δίαιτα (λιγότερες από 1.600kcal/ημέρα). 
Πιθανόν να μην καταναλώνει αρκετή ενέργεια 
ικανή να καλύψει όλες τις διατροφικές του 
ανάγκες. 

   Όποιος είναι αυστηρά χορτοφάγος. Μπο-
ρεί να χρειαστεί συμπλήρωμα με ασβέστιο, 
σίδηρο, ψευδάργυρο και βιταμίνες Β12 και D. 

  Όποιος δεν καταναλώνει επαρκή ποσότη-
τα γάλατος ή έχει περιορισμένη έκθεση στον 
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ήλιο. Άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη, κά-
ποια αλλεργία στο γάλα, ή λόγω μη επαρκούς 
κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων 
μπορεί να χρειαστούν κάποιο συμπλήρωμα 
ασβεστίου με βιταμίνη D για την υγεία των 
οστών. Μπορεί ακόμη να προταθεί η λήψη 
συμπληρώματος βιταμίνης D. 

  Η χρήση φαρμάκων ή συγκεκριμένα προ-
βλήματα υγείας. Ορισμένες φαρμακευτικές 
ουσίες μπορεί να επηρεάζουν την απορρόφη-
ση κάποιων θρεπτικών συστατικών. Επίσης, 
μετά από μια χειρουργική επέμβαση ή έναν 
τραυματισμό, οι ανάγκες του οργανισμού για 
ορισμένα θρεπτικά συστατικά είναι αυξημέ-
νη. Κάποια τροφική αλλεργία ή δυσανεξία 
μπορεί επίσης να υποδείξει μια διατροφική 
ανεπάρκεια, για την αντιμετώπιση της οποίας 
απαιτείται συμπλήρωμα διατροφής. 

  Οι ηλικιωμένοι. Οι ηλικιωμένοι συχνά εν-
θαρρύνονται να καταναλώνουν κάποιο συ-
μπλήρωμα με ασβέστιο και βιταμίνη D. Επί-
σης, το 10-30% των ενηλίκων άνω των 50 
ετών πάσχει από ατροφική γαστρεντερίτιδα, 
μια πάθηση που προκαλεί βλάβη στα κύττα-
ρα του στομάχου και μειώνει την ικανότητα 
του οργανισμού να απορροφήσει τη βιταμίνη 
Β12. Για αυτόν τον λόγο, οι ενήλικες αυτής της 
ηλικιακής ομάδας παροτρύνονται να λαμβά-
νουν επιπλέον βιταμίνη Β12 στην κρυσταλλική 
της μορφή από ένα συμπλήρωμα ή από ενι-
σχυμένες τροφές.

  Κάποια μωρά μετά την ηλικία των έξι μη-
νών, παιδιά και έφηβοι. Μπορεί να χρειάζο-
νται συμπλήρωμα φθορίου και πιθανόν σιδή-
ρου ή βιταμίνης D. 

  Άτομα που ακολουθούν ένα διατροφικά 
ανεπαρκές πρότυπο ή είναι απρόθυμοι να 
ακολουθούν τακτικά μια υγιεινή διατροφή. 
Πιθανόν να χρειάζονται ένα διατροφικό συ-
μπλήρωμα για να καλύψουν ή να συμπληρώ-
σουν τα διατροφικά τους κενά.

22.1.2 Η Κατάλληλη Δοσολογία 

Εκτός από ειδικές περιπτώσεις ασθενειών και 
καταστάσεων, πολλοί λίγοι άνθρωποι χρειά-
ζεται να καταναλώνουν τα θρεπτικά συστατι-
κά σε ποσότητα μεγαλύτερη από το 100% της 
Συνιστώμενης Ημερήσιας Πρόσληψής (RDA). 
Μεγάλες δόσεις μετάλλων ή βιταμινών συ-
στήνονται μόνο για ορισμένα ιατρικά διαγνω-
σμένα προβλήματα υγείας. Ακόμα και τότε, η 
χρήση τους θα πρέπει να παρακολουθείται 
προσεκτικά από το θεράποντα ιατρό.

Τα διατροφικά συμπληρώματα φέρουν ετικέ-
τες, που αναγράφουν τις ποσότητες βιταμινών 
και μετάλλων σε μια μόνο δόση. Εάν ακολου-
θείται μια υγιεινή διατροφή, κάποιο συμπλή-
ρωμα χαμηλής δόσης πιθανόν να είναι αρκετό. 
Ένα συμπλήρωμα πολυβιταμινών/μετάλλων, 
με περίπου 100% της Ημερήσιας Αξίας (ΗΑ), σε 
γενικές γραμμές θεωρείται αβλαβές.

Υπάρχουν συμπληρώματα με την ένδειξη 
«υψηλής ισχύος», δηλαδή με πολύ υψηλότερη 
δόση από αυτή που μπορεί να χρειάζεται. Είτε 
ως συμπληρώματα απομονωμένων στοιχείων 
είτε ως συνδυασμοί βιταμινών και μετάλλων, 
τα συμπληρώματα υψηλής ισχύος (που ξε-
περνούν αρκετά τις ΗΑ) μπορεί να αποβούν 
βλαβερά. 

Χρειάζεται κανείς να είναι συνετός στη λήψη 
τους. 

Κίνδυνοι από την Υπερβολική Πρόσληψη

Το Ανώτατο Ανεκτό Επίπεδο Πρόσληψης εί-
ναι η ανώτατη ποσότητα που εμφανίζεται ως 
ασφαλής για την πλειοψηφία των υγιών ατό-
μων. 

Η κατανάλωση μεγαλύτερης ποσότητας μπο-
ρεί να αυξήσει κάποιους κινδύνους ενώ η 
κατανάλωση ποσοτήτων που υπερβαίνουν 
το Ανώτατο Ανεκτό Επίπεδο Πρόσληψης (UL) 
μπορεί να έχει ανεπιθύμητες παρενέργειες, 
όπως κόπωση, διάρροια και τριχόπτωση. Σε 
κάποιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν 
σοβαρότερα προβλήματα στον οργανισμό 
όπως πέτρες στα νεφρά, βλάβες στο ήπαρ ή 
τα νεφρά, γενετικές ανωμαλίες, ακόμη και θά-
νατο. Ειδικότερα:



649

Κεφάλαιο 22    Συμπληρώματα Διατροφής

ΔΙ
ΑΤ

ΡΟ
ΦΗ

 ΓΙ
Α Ε

ΙΔ
ΙΚ

ΕΣ
 ΚΑ

ΤΗ
ΓΟ

ΡΙ
ΕΣ

  Οι λιποδιαλυτές βιταμίνες (A, D, E, K) αποθη-
κεύονται στον οργανισμό. Η λήψη μεγάλων 
ποσοτήτων κάποιων από αυτές για παρατετα-
μένο χρονικό διάστημα, μπορεί να αποβεί το-
ξική. Για παράδειγμα, υπερβολικές ποσότητες 
βιταμίνης D στο αίμα από κατάχρηση διατρο-
φικών συμπληρωμάτων, μπορεί να προκαλέ-
σουν βλάβη στα νεφρά και αυξημένες τιμές 
ασβεστίου στο αίμα, γεγονός που μπορεί να 
επιδράσει αρνητικά στον καρδιακό ρυθμό. Η 
υπερβολική ποσότητα βιταμίνης Α για μεγάλο 
χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει βλά-
βη στα οστά και το ήπαρ, πονοκεφάλους, διάρ-
ροια και γενετικές ανωμαλίες.

 Συμπληρώματα με υδατοδιαλυτές βιταμί-
νες ή μέταλλα, μπορούν να είναι επίσης επι-
κίνδυνα όταν λαμβάνονται σε υπερβολικές 
ποσότητες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για 
παράδειγμα, η λήψη επιπλέον βιταμίνης Β6 
μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση από 
τα συμπτώματα του προεμμηνορρυσιακού 
συνδρόμου, ωστόσο δεν υπάρχουν ισχυρά 
επιστημονικά δεδομένα που να το επιβεβαι-
ώνουν. Πολλές γυναίκες έχουν θεωρήσει τις 
μεγάλες δόσεις βιταμίνης Β6 ως αβλαβείς, 
εφόσον είναι υδατοδιαλυτές. Αντίθετα όμως, 
μπορεί να προκαλέσουν μη αναστρέψιμες 
νευρικές βλάβες, όταν λαμβάνονται σε πολύ 
μεγάλες δόσεις άνω του Ανώτατου Ανεκτού 
Επιπέδου Πρόσληψης (500-5000mg/ημέρα). 

  Κατανάλωση υψηλών δόσεων βιταμίνης C 
μπορούν να προκαλέσουν διάρροια και ναυτία. 

  Ηπατική βλάβη μπορεί να προκληθεί από 
υψηλές δόσεις νιασίνης.

  Επιπλέον ποσότητα φολικού οξέος μπορεί 
να υποκρύψει τα συμπτώματα κακοήθους 
αναιμίας. 

  Τα συμπληρώματα ψευδαργύρου που ξε-
περνούν το Ανεκτό Ανώτατο Επίπεδο Πρό-
σληψης μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα της 
HDL χοληστερόλης και του χαλκού αλλά και 
να αποδυναμώσουν το ανοσοποιητικό σύ-
στημα. 

   Τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα στις υψηλές 
δόσεις βιταμινών και μετάλλων από ό,τι οι 

ενήλικες. Για παράδειγμα ο υπερβολικός σί-
δηρος, ίσως από συμπληρώματα σιδήρου 
που λαμβάνονται από τη μητέρα, μπορεί να 
αποβεί μοιραίος για τα παιδιά.

 Οι υψηλές δόσεις ορισμένων θρεπτικών 
ουσιών μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα ανε-
πάρκεια σε άλλες. Για παράδειγμα, η υψηλή 
πρόσληψη ασβεστίου μπορεί να εμποδίσει 
την απορρόφηση του σιδήρου και άλλων ιχνο-
στοιχείων. Υψηλές δόσεις βιταμίνης Ε μπορούν 
να παρέμβουν στη δράση της βιταμίνης Κ και 
να κάνουν τα αντιπηκτικά φάρμακα όπως το 
Coumadin (βαρφαρίνη) πιο ισχυρά.

Ο τρόπος που ο οργανισμός χειρίζεται τις με-
γάλες δόσεις θρεπτικών συστατικών από τα 
συμπληρώματα διατροφής, εξαρτάται από 
πολλούς παράγοντες. Το μέγεθος του σώμα-
τος, οι συμπληρωματικές δόσεις (ποσότητα 
και συχνότητα), και ο χρόνος λήψης τους επη-
ρεάζουν και καθορίζουν εάν μια μεγαδόση 
θα είναι τοξική για κάποιο άτομο. Ακόμη και 
χαμηλές δόσεις συμπληρωμάτων διατροφής 
μπορούν να συμβάλλουν σε προβλήματα 
υγείας για κάποιους ανθρώπους. Για παρά-
δειγμα όσοι διατρέχουν κίνδυνο αιμοχρωμά-
τωσης χρειάζεται να είναι προσεκτικοί στην 
πρόσληψη σιδήρου από συμπληρώματα. Το 
φολικό οξύ μπορεί να κρύψει ανεπάρκεια της 
βιταμίνης Β12, η οποία μπορεί να προκαλέσει 
νευρολογική βλάβη. 
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Διατροφικά Συμπληρώματα: Μύθοι και Πραγματικότητες

  Τα διατροφικά συμπληρώματα μπορούν να επανορθώσουν και να καλύψουν τις φτωχές διατροφικές μας 
επιλογές.

Στην πραγματικότητα: Κανένα συμπλήρωμα δε μπορεί να διορθώσει ή να αντικαταστήσει ένα επαναλαμβανόμενο πρότυ-
πο φτωχών διατροφικών επιλογών. Τα συμπληρώματα μπορεί να παρέχουν κάποιες βιταμίνες και μέταλλα, αλλά όχι όλες τις 
ουσίες που βρίσκονται στο φαγητό για μια βέλτιστη υγεία. Μόνο ένα ποικίλο και ισορροπημένο πρότυπο διατροφής μπορεί να 
παρέχει αρκετή ποικιλία θρεπτικών συστατικών, φυτοθρεπτικών και άλλων ουσιών που είναι απαραίτητες για την υγεία. Εάν 
τρώτε έξυπνα, πιθανόν να μην έχετε ανάγκη από καθημερινά συμπληρώματα.

  Με το να παίρνει κανείς διατροφικά συμπληρώματα μπορεί να προλάβει, να αντιμετωπίσει ή να θεραπεύσει 
την ασθένεια.

Στην πραγματικότητα: Καμία ένδειξη επιστημονικής έρευνας που πραγματοποιείται σε ανθρώπους δεν αποδεικνύει ότι 
τα βιταμινούχα και τα συμπληρώματα μετάλλων εμποδίζουν, αντιμετωπίζουν ή θεραπεύουν τον καρκίνο ή άλλες χρόνιες 
ασθένειες. Η επιπλέον πρόσληψη βιταμίνης C δε θα εμποδίσει τα κρυολογήματα και τη γρίπη, αλλά μπορεί να μειώσει τα 
συμπτώματα τους. Κάποια αντιοξειδωτικά μπορεί να προσφέρουν προστασία σύμφωνα με προκαταρτικές έρευνες. Η έρευνα 
όμως, είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο. 

  Τα διατροφικά συμπληρώματα ενισχύουν την ενέργειά μας. 

Στην πραγματικότητα: Η ενίσχυση της πρόσληψης θρεπτικών συστατικών δε θα κάνει τα κύτταρά σας να παράγουν επιπλέ-
ον ενέργεια ούτε συμβάλλει στη βελτίωση των νοητικών λειτουργειών. Μόνο τρία θρεπτικά συστατικά, οι υδατάνθρακες, τα 
λίπη και οι πρωτεΐνες, παρέχουν αρκετή ενέργεια (θερμίδες). Οι βιταμίνες όχι. Παρόλο που οι βιταμίνες Β πράγματι βοηθούν 
τα κύτταρα του οργανισμού να παράξουν ενέργεια από τα τρία θρεπτικά συστατικά, οι ίδιες δεν αποτελούν πηγές ενέργειας.

  Εάν είναι βότανο, δεν είναι βλαβερό.

Στην πραγματικότητα: Πολλά φάρμακα και τοξικές χημικές ουσίες έχουν σαν βάση τους τα φυτά. Όμως, η λήψη φυτικών 
συμπληρωμάτων και η πιθανή αλληλεπίδραση τους με κάποιες φαρμακευτικές ουσίες, μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες 
παρενέργειες.

  Οι βιταμίνες για το στρες μας βοηθούν να ανταπεξέλθουμε καλύτερα στο μεγαλύτερο μέρος του συναισθη-
ματικού μας στρες.

Στην πραγματικότητα: Το συναισθηματικό στρες δεν αυξάνει τις διατροφικές μας ανάγκες. Οι ισχυρισμοί που προωθούν 
την ιδέα ότι τα διατροφικά συμπληρώματα "αποφορτίζουν από το στρες" της ζωής, είναι επίσης παραπλανητικοί. Η καλύτερη 
διατροφική συμβουλή για τις σωματικές απαιτήσεις του στρες είναι ένα υγιεινό πρότυπο διατροφής.

  Ένα διατροφικό συμπλήρωμα μπορεί να μας βοηθήσει να αυξήσουμε τη μυϊκή μας μάζα
 ή την αθλητική απόδοση.

Στην πραγματικότητα: Οι αθλητές και οι σωματικά δραστήριοι άνθρωποι χρειάζονται περίπου την ίδια ποσότητα θρε-
πτικών συστατικών με όλους τους υπόλοιπους. Απλώς χρειάζονται περισσότερες θερμίδες για τις αυξημένες ενεργειακές 
απαιτήσεις της άσκησης. Η επιπλέον ποσότητα τροφής που οι δραστήριοι σωματικά άνθρωποι καταναλώνουν, παρέχει τη 
μικρή ποσότητα επιπλέον βιταμινών που χρειάζονται για την παραγωγή ενέργειας. Παρόλο που οι πρωτεϊνικές ανάγκες είναι 

Μύθοι ή Πραγματικότητες ;
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μερικώς αυξημένες για ορισμένους αθλητές, ειδικά για εκείνους που ασχολούνται με αθλήματα δύναμης, το φαγητό μπορεί 
εύκολα να καλύψει τις ανάγκες αυτές. 

  Ένα βιταμινούχο χάπι μπορεί να προφυλάξει το σώμα μας από τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος ή 
του αλκοόλ.

Στην πραγματικότητα: Τα διατροφικά συμπληρώματα δεν προστατεύουν από τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος 
και της κατάχρησης αλκοόλ. Το κάπνισμα αυξάνει την ανάγκη σε βιταμίνης C. Τα συμπληρώματα β-καροτένιου μπορεί να 
αυξήσουν τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα μεταξύ κάποιων καπνιστών. Το να καταναλώνετε υπερβολικές ποσότητες αλκο-
ολούχων ποτών μπορεί να παρέμβει στον τρόπο που το σώμα χρησιμοποιεί τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά.

  Τα συμπληρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αναπληρώσουν θρεπτικά συστατικά τρο-
φών που καλλιεργούνται σε μη γόνιμο ή πλούσιο σε συστατικά έδαφος.

Στην πραγματικότητα: Εάν στο έδαφος μπορούν να αναπτυχθούν σοδειές, οι τροφές που παράγονται είναι θρεπτικές. Όταν 
από το έδαφος λείπουν τα μέταλλα, τα φυτά δεν αναπτύσσονται κανονικά και μπορεί να μην αποδώσουν «όσο δύνανται». Η 
περιοχή καλλιέργειάς τους, πράγματι επηρεάζει το περιεχόμενό των τροφίμων σε ιώδιο και σελήνιο.

  Η λήψη του κατάλληλου συμπληρώματος μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους.

Στην πραγματικότητα: Τα διατροφικά συμπληρώματα απώλειας βάρους που διαφημίζονται ότι «παγιδεύουν» το λίπος, 
«μπλοκάρουν» τους υδατάνθρακες ή τονώνουν τον μεταβολισμό, τυπικά δεν είναι πιο αποτελεσματικά από τα ψευδοφάρμακα 
(placebo). Εκτός από ορισμένα που μπορεί προσωρινά να βοηθήσουν στον έλεγχο της όρεξης, κανένα συμπλήρωμα που πω-
λείται χωρίς ιατρική συνταγή δεν θα κάνει κάποιον να χάσει αποτελεσματικά κιλά. 

  Εφόσον μπορούμε  να το αγοράσουμε είναι ασφαλές.

Στην πραγματικότητα: Αντίθετα από τα φάρμακα, τα συμπληρώματα δεν υποβάλλονται στον ίδιο έλεγχο. Επομένως μπορεί 
να μην είναι τόσο ασφαλή όσο ελπίζετε. Οι ισχυρισμοί του μάρκετινγκ συνδέονται με την αποτελεσματικότητά τους, όχι με την 
ασφάλειά τους. Οι ισχυρισμοί που φέρουν οι ετικέτες των προϊόντων και τα υλικά του μάρκετινγκ ελέγχονται από τον FDA. Οι 
περισσότερες αξιόπιστες εταιρείες δεν κάνουν ανίσχυρους ή παράνομους ισχυρισμούς στις ετικέτες των προϊόντων τους.

Αναρωτηθήκατε ποτέ...

…αν υπάρχει περίπτωση να λάβει κανείς υπερβολική δόση από τις βιταμίνες και τα μέταλλα  
που περιέχονται φυσικά στις τροφές;

Κάτι τέτοιο είναι μάλλον απίθανο. Το περιεχόμενο σε βιταμίνες και μέταλλα στις τροφές είναι πολύ πιο ισορροπημένο από 
ότι στα συμπληρώματα διατροφής. Στις ποσότητες που κανονικά καταναλώνονται, ακόμα και εάν καταναλωθούν επιπλέον 
μερίδες, είναι σχεδόν απίθανο να προσεγγίσουν τοξικά επίπεδα. 

Σημείωση: Οι ποσότητες των θρεπτικών συστατικών μπορούν να αθροιστούν, εάν καταναλώνoνται τρόφιμα ενισχυμένα με 
αυτές. Κάποια τρόφιμα κατηγοριοποιούνται ως συμπληρώματα διατροφής, επειδή έχουν την ίδια ποσότητα βιταμινών και 
μετάλλων με ένα πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα.

...αν οι γραμμές και τα σημάδια στα νύχια των χεριών υπαινίσσονται ανεπάρκεια/έλλειψη βιταμινών; 

Όχι, αλλά είναι η συνηθισμένη ερμηνεία. Δεν είναι όμως η μοναδική αιτία.
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Διατροφικά Συμπληρώματα και Αλληλεπιδράσεις 

  Αν αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε χρόνια νόσο όπως καρκίνο, διαβήτη, καρδιακή πάθηση, προβλήματα του ανοσοποιητι-
κού, προβλήματα στα νεφρά, του θυρεοειδούς, έλκη ή άλλα προβλήματα υγείας πριν τη χρήση συμπληρωμάτων διατροφής, 
συμβουλευτείτε το θεράποντα ιατρό σας.

  Αν σχεδιάζετε να υποβληθείτε σε εγχείρηση: να αποφεύγονται όλα τα συμπληρώματα δύο με τρεις εβδομάδες πριν από 
την εγχείρηση, σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Αναισθησιολόγων. Παρόλο που τα φυτικά συμπληρώματα μπορεί να 
φαίνονται «αθώα», η χρήση τους μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές όπως αιμορραγία, καρδιακή αστάθεια, χαμηλό επίπεδο 
γλυκόζης στο αίμα, αλλαγές στην πίεση του αίματος και άλλες αλληλεπιδράσεις. Μεταξύ εκείνων που συνδέονται με χειρουρ-
γικές επιπλοκές: εφέδρα, σκόρδο, γκίνγκο μπιλόμπα, τζίνσενγκ, πιπέρι το μεθυστικό, βαλσαμόχορτο και βαλεριάνα.

  Σε περίπτωση χορήγησης φαρμάκων συνταγογραφούμενων ή μη: όταν τα διατροφικά συμπληρώματα συνδυαστούν με φαρ-
μακευτικές ουσίες είναι πιθανό να ενισχυθεί η δραστικότητά τους ή ακόμα να γίνουν επιβλαβή ή επικίνδυνα για την ίδια τη ζωή. 

   Το φολικό οξύ μπορεί να αλληλεπιδράσει με τα αντιεπιληπτικά φάρμακα.

    Η βιταμίνη Ε, το σκόρδο και το γκίνγκο μπιλόμπα περιέχουν ουσίες που μπορούν να «αραιώσουν το αίμα», γεγονός 
που μπορεί να είναι επικίνδυνο όταν λαμβάνονται ταυτόχρονα αντιπηκτικά φάρμακα που περιέχουν ουσίες όπως η 
κουμαντίνη και η ασπιρίνη.

 
   Το γκίνγκο μπιλόμπα μπορεί να αλληλοεπιδράσει με ορισμένα ψυχιατρικά φάρμακα και κάποια που επηρεάζουν τα 

επίπεδα της γλυκόζης του αίματος.

    Το συμπληρώματα σκόρδου μπορεί να αλληλεπιδράσουν με φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην θεραπεία του ιού 
του AIDS όπως η σακουιναβίρη (ένας αναστολέας της πρωτεάσης). 

    Ο συνδυασμός Δακτυλίτιδας (Διγοξίνης) και των φαρμάκων για την καρδιά, είναι επικίνδυνος για όσους πάσχουν από 
καρδιακή πάθηση.

   Ο συνδυασμός του χελιδονόχορτου (η πηγή της δακτυλίτιδας  ή της διγοξίνης) με φάρμακα για την καρδιά, μπορεί να 
είναι επικίνδυνος για όσους πάσχουν από καρδιαγγειακή νόσο.

  Το βαλσαμόχορτο μπορεί να μειώσει τη δραστικότητα των φαρμάκων για την καρδιά, των αντιεπιληπτικών φαρμάκων, 
των αντικαρκινικών φαρμάκων, των φαρμάκων που δίνονται στη διάρκεια της κύησης, για την αντιμετώπιση του ιού του 
AIDS καθώς και των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων μετά τη μεταμόσχευση οργάνων. 

  Το τζίνσενγκ μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της γλυκόζης του αίματος, πιθανόν λόγω αλληλεπίδρασης με φάρμακα για 
την αντιμετώπιση του διαβήτη. Μπορεί επίσης να αυξήσει την επίδραση της καφεΐνης ως διεγερτικού.

  Το ασβέστιο μπορεί να αλληλεπιδράσει με φάρμακα για την καρδιά όπως η διγοξίνη, τα διουρητικά θειαζίδης και τα 
αντιόξινα με αργίλο και μαγνήσιο.

  Το μαγνήσιο μπορεί να αλληλεπιδράσει με τη θειαζίδη και τα διουρητικά της αγκύλης (για παράδειγμα το Lasix), με 
κάποια φάρμακα για τον καρκίνο και τα αντιόξινα που περιέχουν μαγνήσιο.

   Η βιταμίνη Κ με αντιπηκτικά φάρμακα (για παράδειγμα η Κουμαντίνη) 

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμάκων και συγκεκριμένων συμπληρωμάτων, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα: 
www.ods.od.nih.gov/Health_Information/Information_About_Individual_Dietary_Supplements.aspx.
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Στα αγγλικά

•	 Dietary	Supplements	Fact	Sheets
          ods.od.nih.gov

•	 National	Center	for	Complementary	and	Alternative	Medicine	
										nccam.hih.gov

Χρήσιμα Websites...

Αναρωτηθήκατε ποτέ...

...αν τα συμπληρώματα διατροφής προστατεύουν από βιολογικές απειλές; 

Όχι, παρόλο που κάποιοι προωθητές προϊόντων συμπληρωμάτων μπορούν να το ισχυριστούν. Σύμφωνα με τα κέντρα Ελέγ-
χου και Πρόληψης ασθενειών και τον FDA, κανένα αξιόπιστο επιστημονικό στοιχείο δεν προτείνει ότι τα συμπληρώματα που 
πωλούνται στην αγορά σήμερα προσφέρουν προστασία ή θεραπεία από βιολογικούς μολυσματικούς παράγοντες, όπως ο άν-
θρακας ή γρίπη των πουλερικών.

…αν τα βιταμινούχα ρινικά σπρέι ή έμπλαστρα (patches) είναι αποτελεσματικά;

Κανένα επιστημονικό στοιχείο δεν τεκμηριώνει την τοποθέτηση αυτή, ακόμα και αν ισχυρίζονται ότι με αυτό τον τρόπο έχουμε 
ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απορρόφηση των ουσιών. Στην πραγματικότητα, μπορεί να μην απορροφώνται καθόλου. 

…aν τα δισκία ψευδαργύρου, μπορούν να βοηθήσουν άτομα με κρυολόγημα να νιώσουν καλύτερα 
και να αναρρώσουν γρηγορότερα; 

Διαφορετικές μελέτες έχουν δώσει διαφορετικά αποτελέσματα, επομένως η απάντηση δεν είναι ξεκάθαρη. Αλλά προσοχή: 
Κάποιοι άνθρωποι έχουν χάσει την αίσθηση της όσφρησης μετά τη χρήση ρινικών σπρέι και gel (γέλες) με ψευδάργυρο. Συμ-
βουλευτείτε το θεράποντα ιατρό πριν τα χρησιμοποιήσετε.

...αν το να πάρετε συμπλήρωμα βιταμίνης C θα σας θεραπεύσει ή τουλάχιστον 
θα σας προστατεύσει από το κοινό κρυολόγημα;

Όταν λαμβάνεται συστηματικά πριν κρυολογήσετε, το συμπλήρωμα βιταμίνης C μπορεί ίσως να μειώσει τη διάρκεια ενός κρυολο-
γήματος και να κάνει τα συμπτώματά του ηπιότερα. Για τους περισσότερους ανθρώπους, τα επιστημονικά στοιχεία δε δικαιολογούν 
την τακτική λήψη μεγάλων δόσεων βιταμίνης C για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και τη μείωση των πιθανοτήτων 
κρυολογήματος.	Θεωρείται	ότι	τα	όποια	οφέλη	από	τo	συμπλήρωμα	βιταμίνης	C,	μπορεί	να	είναι	αποτέλεσμα	placebo.

...πώς συγκρίνονται οι διαφορετικές μορφές της βιταμίνης C; 

Η μορφή που η βιταμίνη C περιέχεται στα συμπληρώματα, είναι ως ασκορβικό οξύ. Αλλά υπάρχουν επίσης: ασκορβικό νάτριο, 
ασκορβικό ασβέστιο και άλλα ασκορβικά μέταλλα και ασκορβικό οξύ με βιοφλαβονοειδή. Η έρευνα δεν έχει καταδείξει αν 
κάποιο είναι καλύτερο από κάποιο άλλο.

... σχετικά με τη διαφορά ανάμεσα στη βιταμίνη D2 και D3 στα συμπληρώματα; 

Και οι δύο μορφές αυξάνουν τα επίπεδα της βιταμίνης D στο αίμα. Ωστόσο, η D3 (χοληκαλσιφερόλη) είναι πιο δραστική συγκρι-
τικά. Σήμερα πολλά συμπληρώματα παρέχουν βιταμίνη D3 αντί για D2 (εργοκαλσιφερόλη).
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22.1.3  Συμπληρώματα Aσβεστίου 

Άτομα κάθε ηλικίας χρειάζονται την κατάλλη-
λη ποσότητα ασβεστίου. Ως επιπλέον προστα-
σία πολλοί γιατροί συνταγογραφούν συμπλη-
ρώματα ασβεστίου, ειδικά για τις γυναίκες 
που βρίσκονται στην εμμηνόπαυση και στην 
μετεμμηνόπαυση και για όσες απλά δεν κατα-
ναλώνουν αρκετό ασβέστιο μέσω της τροφής. 
Η αιτία; Για να βοηθήσουν στην αποτροπή της 
οστικής απώλειας που συνοδεύει τις ορμονικές 
αλλαγές. Τα συμπληρώματα ασβεστίου όμως 
δεν είναι κατάλληλα για όλους. Για άτομα με 
νεφρικές νόσους και πέτρες στο ουροποιητικό, 
ενέχουν κινδύνους. Εάν έχετε ιστορικό με πέ-
τρες στα νεφρά, πάρτε συμπληρώματα ασβε-
στίου μόνο υπό την καθοδήγηση γιατρού. 

Επιλογή Δοσολογίας και Μορφής 

Τα συμπληρώματα ασβεστίου είναι γενικά 
ενώσεις όπως για παράδειγμα, το ανθρακικό 
ασβέστιο και το κιτρικό ασβέστιο. Το ανθρα-
κικό ασβέστιο, συχνά φθηνότερο, απορροφά-
ται καλύτερα όταν λαμβάνεται με το φαγητό. 
Το κιτρικό ασβέστιο μπορεί να λαμβάνεται 
οποιαδήποτε στιγμή. Εξαιτίας των χαμηλότε-
ρων επιπέδων των στομαχικών οξέων, μετά 
τα πενήντα έτη το κιτρικό ασβέστιο απορρο-
φάται ευκολότερα. Τα μασώμενα και υγρά συ-
μπληρώματα ασβεστίου, διαλύονται και απορ-
ροφώνται πριν ακόμα εισέλθουν στο στομάχι. 
Στο εμπόριο κυκλοφορούν και συμπληρώμα-
τα με γλυκονικό ασβέστιο, γαλακτικό ασβέστιο 
και φωσφορικό ασβέστιο. 

Αναρωτηθήκατε ποτέ...

22.2 Βότανα και Άλλα 
Αποστάγματα 

Βότανα και άλλα φυτικά αποστάγματα χρη-
σιμοποιούνται για ιατρικούς λόγους χιλιάδες 
χρόνια τώρα. Χρησιμοποιούνται ευρέως σε 
πολλούς πολιτισμούς και χώρες και το ενδι-
αφέρον και η χρήση τους για την υγεία αυ-
ξάνεται σήμερα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Μεταξύ αυτών που χρησιμοποιούνται σε με-
γάλο ποσοστό είναι η εχινάκεια, ο λιναρό-
σπορος, το τζίνσενγκ, το γκίνγκο μπιλόμπα 
και το σκόρδο. Υπάρχουν ακόμα πολλά για 
να μάθουμε σχετικά με την ασφάλεια και την 
αποτελεσματικότητα των φυτικών εκχυλι-
σμάτων, όπως καταγράφουν οι ερευνητικές 
πρωτοβουλίες από το Εθνικό Κέντρο για την 
Συμπληρωματική και Εναλλακτική Ιατρική και 
τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ. 

Φρέσκα ή αποξηραμένα, υγρά ή στερεά εκ-
χυλίσματα, ταμπλέτες, κάψουλες, σκόνες και 
φακελάκια τσαγιού, τα φυτικά αποστάγματα 
πωλούνται σε πολλές μορφές. Κάποια, όπως 
τα φυτοοιστρογόνα σόγιας, είναι απομονω-
μένες ουσίες που πωλούνται ως διατροφικά 
συμπληρώματα.

Τα βότανα και τα άλλα φυτικά αποστάγματα 
μπορεί να μοιάζουν αρκετά ασφαλή. Άλλωστε, 
παρασκευάζονται από φρέσκους βλαστούς 
και φύλλα βοτάνων ή άλλα φυσικά μέρη των 
φυτών όπως τα άνθη, τα φύλλα, τις ρίζες και 
τους σπόρους. Επίσης πολλά από αυτά χρησι-
μοποιούνται ανά τους αιώνες.

Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα 
κληρονομικά αβλαβές γύρω από τα φυτικά 
συμπληρώματα, απλώς και μόνο επειδή εί-
ναι "φυσικά". Η ασφάλειά τους εξαρτάται από 
πολλά πράγματα, συμπεριλαμβανομένης της 
χημικής τους σύστασης, το πώς λειτουργούν 
στο οργανισμό, το πώς παρασκευάζονται και 
από τη λαμβανομένη δόση.

…αν τα αντιόξινα είναι τόσο αποτελεσματικά όσο 
τα συμπληρώματα ασβεστίου, ως  επιπλέον πηγή 
ασβεστίου; 
Αυτό εξαρτάται. Αναζητήστε ένα αντιόξινο χωρίς υδροξεί-
δια του αργιλίου. Το αργίλιο αυξάνει την απώλεια ασβεστί-
ου με τα ούρα.
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22.2.1 Ισχύς και Δράση 

Η ήπια δράση του χαμομηλιού και του δυό-
σμου για παράδειγμα, που συχνά απολαμβά-
νουμε στο τσάι, μπορεί να είναι χαλαρωτική 
και να βοηθάει την πέψη. Αντίθετα, η κάβα (ή 
αλλιώς πιπέρι το μεθυστικό), έχει μια άμεση, 
ισχυρή αγχολυτική δράση. Η μορφή και ο τρό-
πος με τον οποία καταναλώνεται ένα βότανο, 
μπορεί επίσης να καθορίσει τη δραστικότητα 
και την ισχύ του. Για παράδειγμα ενώ το τσάι 
δυόσμου είναι γενικά ασφαλές, ο συμπυκνω-
μένος δυόσμος μπορεί να είναι τοξικός εάν 
λαμβάνεται εσφαλμένα.

Πολλά βότανα και άλλα αποσταγμένα φυτά 
έχουν γνωστή ιατρική αξία, γι΄ αυτό και με-
γάλος αριθμός φαρμάκων ακόμα και σήμερα, 
προέρχονται από φυτά. Ωστόσο ενώ τα φάρ-
μακα που προορίζονται να θεραπεύσουν ή να 
προλάβουν την ασθένεια, ελέγχονται συστη-
ματικά και αυστηρά, οι κυβερνητικοί κανόνες 
για τα φυτικά συμπληρώματα διατροφής είναι 
λιγότερο αυστηροί. Πολλοί ισχυρισμοί υγείας 
έχουν μόνο περιορισμένη ισχύ. Οι δόσεις δεν 
είναι πάντα σταθερές και συγκεκριμένες και 
ποικίλλουν ανάμεσα σε διαφορετικές μάρκες 
του ίδιου προϊόντος. 

Κατόπιν αυτού, συστήνεται η χρήση των 
βοτάνων και των άλλων φυτικών συμπλη-
ρωμάτων να γίνεται με σύνεση. Αρκετά επι-
στημονικά στοιχεία για να υποστηρίξουν 
την περιορισμένη χρήση τους, έχουν συγκε-
ντρωθεί μόνον για μικρό αριθμό φυτικών 
συμπληρωμάτων. Παρόλο που για τις βιτα-
μίνες και μέταλλα έχουν οριστεί Διαιτητικές 
Προσλήψεις Αναφοράς (ΔΠΑ), καμία σύστα-
ση ή ασφαλής δοσολογία δεν υπάρχει για τα 
βότανα και τα αποστάγματα. Το Εθνικό Ινστι-
τούτο του Γραφείου Υγείας των Διατροφικών 
Συμπληρωμάτων των Η.Π.Α. παρέχει συμ-
βουλές για πολλά φυτικά σκευάσματα.

22.2.2 Συμπληρώματα Βοτάνων 
και Κίνδυνοι για την Υγεία

Ο Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των 
Η.Π.Α. (FDA) προειδοποιεί ενάντια στη χρήση 
συμπληρωμάτων βοτάνων που περιέχουν τα 
ακόλουθα ενεργά συστατικά, λόγω των σο-
βαρών, ακόμη και θανατηφόρων παρενερ-
γειών τους:

ΑΡΙΣΤΟΛΟΧΙΚΟ ΟΞΥ Είναι ουσία που περι-
έχουν κάποια παραδοσιακά κινέζικα προϊό-
ντα βοτάνων. Το αριστολοχικό οξύ προκαλεί 
βλάβη στα νεφρά και είναι εν δυνάμει καρ-
κινογόνο. Γνωρίζουμε ή υποψιαζόμαστε ότι 
βρίσκεται σε πολλά προϊόντα, συμπεριλαμ-
βανομένων των guan mu tong, ma dou ling, 
birthwort, ινδικού ginger, άγριου ginger, colic 
root και φιδόχορτου (snakeroot). 

CHAPARRAL Το γηγενές Αμερικάνικο γιατρι-
κό, μπορεί να προκαλέσει ηπατική βλάβη.

ΣΥΜΦΥΤΟ Tα συμπληρώματα με σύμφυτο 
(comfrey, common prickly ή ρωσικό) μπορούν 
να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγεί-
ας και ηπατικές βλάβες. Θεωρείται επίσης 
καρκινογόνο. 

ΕΦΕΔΡΙΝΗ Εφέδρα η σινική (ephedra sínica 
Ma Huang). Επειδή είναι θεραπευτικά βότα-
να, τα συμπληρώματα με αυτά τα αλκαλοει-
δή έχουν γίνει γνωστά ως ενισχυτές της ενέρ-
γειας. Η εφεδρίνη περιέχεται και σε ποτά και 
βοηθήματα που στοχεύουν στην απώλεια 
βάρους. Πρόκειται για ένα διεγερτικό στενά 
συνδεδεμένο με τη μεθαμφεταμίνη και είναι 
ιδιαιτέρως επικίνδυνο όταν συνδυάζεται με 
άλλα διεγερτικά. Οι κίνδυνοι που αφορούν 
στη χρήσης της ενισχύονται από νευρικό-
τητα, ζαλάδα, γρήγορο καρδιακό παλμό και 
αλλαγές στην αρτηριακή πίεση, έως τραυμα-
τισμό των μυών, κρίσεις επιληψίας, νευρική 
βλάβη, έμφραγμα, ηπατίτιδα, ψύχωση, εγκε-
φαλικό ακόμη και θάνατο. Άτομα με προβλή-
ματα υγείας όπως υψηλή αρτηριακή πίεση, 
καρδιακές παθήσεις ή διαβήτη, διατρέχουν 
ιδιαίτερο κίνδυνο. Επειδή είναι τόσο επικίν-
δυνα, ο FDA (2004) απαγορεύει την πώληση 
διατροφικών συμπληρωμάτων που περι-
έχουν εφέδρα. Ωστόσο, κάποια φάρμακα 
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περιέχουν μια μορφή της. Η φλούδα του πι-
κρού πορτοκαλιού, που κάποιες φορές χρη-
σιμοποιείται για να αντικαταστήσει την εφέ-
δρα σε προϊόντα για την απώλεια βάρους, 
περιέχει συνεφρίνη που μπορεί να μην είναι 
ασφαλέστερη της εφέδρας. 

ΠΙΠΕΡΙ ΤΟ ΜΕΘΥΣΤΙΚΟ (kava kava) Ένα συ-
στατικό των βοτάνων που προωθείται ως χα-
λαρωτικό για την αντιμετώπιση της αϋπνίας 
και των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης, 
αλλά συνδέεται με ηπατικές βλάβες. Είναι 
ιδιαιτέρως επικίνδυνο για τους ασθενείς που 
πάσχουν από ηπατικά νοσήματα αλλά και για 
όσους παίρνουν φαρμακευτική αγωγή που 
μπορεί να επηρεάσει την ηπατική λειτουργία. 

ΛΟΜΠΕΛΙΑ Ονομάζεται επίσης ινδικός καπνός 
και δρα όπως η νικοτίνη. Μεταξύ πιθανόν κιν-
δύνων είναι: τα αναπνευστικά προβλήματα, ο 
γρήγορος καρδιακός παλμός, η εφίδρωση, η 
χαμηλή αρτηριακή πίεση, το κώμα και ο θά-
νατος. Είναι ιδιαιτέρως βλαβερή για τα παιδιά, 
τις εγκύους και τα άτομα με κάποια καρδιακή 
πάθηση.

GERMANDER Η κατανάλωσή του συνδέεται 
με ηπατικές νόσους και μπορεί να οδηγήσει 
σε θάνατο. 

MAΝΟΛΙΑ Η χρήση της μπορεί να οδηγήσει 
σε βλάβη στα νεφρά και μόνιμη νεφρική ανε-
πάρκεια.

ΦΛΟΙΟΣ ΙΤΙΑΣ Διαφημισμένο ως προϊόν που 
δεν περιέχει ασπιρίνη, ο φλοιός ιτιάς περιέχει 
ένα συστατικό που μετατρέπεται στο ενεργό 
συστατικό που απαντάται στην ασπιρίνη. Πι-
θανοί κίνδυνοι για την υγεία περιλαμβάνουν 
το σύνδρομο Reye. Μπορεί να προκαλέσει και 
αλλεργικές αντιδράσεις.  

ΑΓΡΙΑΨΙΘΙΑ (Wormwood) Αυτό το φυτικό 
συστατικό μπορεί να προκαλέσει νευρολογι-
κά συμπτώματα όπως μούδιασμα των ποδιών 
και των χεριών, έλλειψη διαύγειας, ντελίριο 
και παράλυση. 

ΥΟΧΙΜΒΙΝΗ (Yohimbe) Θεωρείται ότι ενι-
σχύει τη σεξουαλική διέγερση. Βρίσκεται στο 
φλοιό του δέντρου γιοχίμπε. Περιέχει αρκετά 

ενεργά συστατικά όπως η γιοχιμπίνη. Ανάμε-
σα στις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι 
η νεφρική ανεπάρκεια, οι διαταραχές του νευ-
ρικού συστήματος, η παράλυση, η κόπωση, 
τα στομαχικά προβλήματα και ο θάνατος. 
Επειδή η γιογιχιμπίνη είναι αναστολέας της 
μονοαμινικής οξειδάσης (ΜΑΟ - monoamine 
oxidase inhibitor), είναι ιδιαιτέρα βλαβερή 
όταν λαμβάνεται ταυτόχρονα με τροφές που 
περιέχουν τυραμίνη όπως το συκώτι, το τυρί 
ή το κόκκινο κρασί και με φάρμακα που δεν 
χρειάζονται συνταγή γιατρού και περιέχουν 
φαινυλπροπανολαμίνη (κάποια ρινικά απο-
συμφορητικά και διαιτολογικά βοηθήματα).

Μερικά ακόμα συστατικά που συχνά βρίσκο-
νται στα φυτικά συμπληρώματα και εγκυμο-
νούν πιθανούς κινδύνους για την υγεία, είναι 
το Γερμάνιο (ένα μη απαραίτητο μέταλλο) που 
μπορεί να προκαλέσει νεφρική βλάβη και πι-
θανό θάνατο και ο κολλοειδής άργυρος (ένα 
μη απαραίτητο μέταλλο) με άγνωστα οφέλη 
για τον οργανισμό. Όταν καταναλώνεται με τη 
μορφή συμπληρωμάτων μπορεί να προκαλέ-
σει μόνιμο γκριζάρισμα ή γαλαζωπή αποχρω-
μάτωση του δέρματος, των νυχιών και των 
ούλων και επιπεφυκίτιδα. 

Προσοχή: Βότανα 
Ακατάλληλα για Παιδιά!

Μολονότι κάποιες εταιρείες συμπληρωμάτων στοχεύουν 
«επιθετικά» στους γονείς και τα παιδιά, τα φυτικά και 
άλλα συμπληρώματα βοτάνων μπορεί να μην είναι τόσο 
ασφαλή ή αποτελεσματικά για τα παιδιά ή τους εφήβους.  
Κάποια δεν τα χρειάζονται, άλλα είναι πιθανώς επιβλαβή. 
Όπως σημειώνεται, υπάρχουν λίγα στοιχεία σχετικά με την 
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των συμπληρωμά-
των βοτάνων στους ενήλικες. Η χρήση τους σε παιδιά και 
σε εφήβους δεν έχει μελετηθεί ικανοποιητικά. Με άλλα 
λόγια τα μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα οφέλη και το 
πιο σημαντικό, οι κίνδυνοι, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό 
άγνωστα.

Προειδοποίηση: Παρά την απαγόρευση του FDA για την 
χρήση της εφέδρας από όλους, συμπεριλαμβανομένων 
και  όσων είναι κάτω των 18 ετών, υπάρχουν φάρμακα που 
διατίθενται σε εφήβους και περιέχουν στα συστατικά τους 
μια μορφή εφέδρας. 
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Αναρωτηθήκατε ποτέ...

...αν τα συμπληρώματα βοτάνων είναι ασφαλή  για άτομα που πάσχουν από αλλεργίες; 

Χρειάζεται να θυμάται κανείς ότι τα φυτικά και άλλα συμπληρώματα βοτάνων παρασκευάζονται από τον φλοιό, τα άνθη, τα 
φύλλα και τους σπόρους των φυτών. Πριν τη χρήση του οποιουδήποτε συμπληρώματος, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με 
τον θεράποντα ιατρό σας.

...αν τα συμπληρώματα μετάλλων σε χηλική μορφή (χηλικά μέταλλα) είναι καλύτερης ποιότητας; 

Η χήλωση είναι μια αντίδραση δημιουργίας συμπλόκου μεταξύ ενός μετάλλου και μιας άλλης οργανικής ουσίας, προκει-
μένου να αυξήσει την απορρόφηση των μετάλλων από τον οργανισμό. Όμως πολλά μέταλλα που περιέχονται φυσικά στις 
τροφές, δεν είναι βιοδιαθέσιμα, μια συνθήκη που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη όταν ορίζονται οι Διαιτητικές Προσλήψεις 
Αναφοράς για το εκάστοτε μέταλλο. Ως εκ τούτου, αυτό που θα πρέπει να τονισθεί είναι ότι η χήλωση δεν είναι σημαντική, 
αν κάποιος πληρεί τις ημερήσιες συστάσεις αναφορικά με τα μέταλλα.

...αν το ίδιο συμπλήρωμα μπορεί να πωλείται με διαφορετικά ονόματα; 

Ναι, και αυτό ενισχύει την σύγχυση στους καταναλωτές. Ωστόσο, στη Λίστα Συστατικών πρέπει να αναγράφεται η κοινή ονομασία.

Τα συμπληρώματα βοτάνων μπορεί να έχουν μια κοινή ονομασία και μια βοτανολογική, για παράδειγμα το St.John’s wort (βαλσαμό-
χορτο),	που	συχνά	προωθείται	ως	θεραπευτικό	για	την	κατάθλιψη,	είναι	επίσης	γνωστό	ως	Hypericum	perforatum.

Η κοινή ονομασία μπορεί επίσης να αναφέρεται σε μια κατηγορία. Το ginseng μπορεί να αναφέρεται στο Panax ginseng ή Panax 
japonicus	(Ασιατικό	ginseng)	ή	Panax	quinquefolius	(Αμερικανικό	ginseng),	που	το	καθένα	έχει	διαφορετικά	αποτελέσματα.

...αν κάποιο φυτικό συμπλήρωμα μπορεί να αντικαταστήσει ή 
να ενισχύσει τη φαρμακευτική αγωγή για την κατάθλιψη; 

Εάν ο γιατρός σας έχει συνταγογραφήσει φάρμακα για την κατάθλιψη, ακολουθήστε τις οδηγίες. Η ταυτόχρονη λήψη συ-
μπληρωμάτων μπορεί να επιφέρει άλλα προβλήματα υγείας. Για παράδειγμα το βαλσαμόχορτο αλληλεπιδρά με αντικατα-
θλιπτικά	φάρμακα	όπως	το	Prozac		και	η	αμοξαπίνη.	Ο	συνδυασμός,	μπορεί	να	λειτουργήσει	προσθετικά.	

... αν τα συμπληρώματα με «φυτοθρεπτικά συστατικά» αποτελούν καλή επιλογή; 

Από την ελληνική λέξη φυτό, οι βοτανικές αυτές ουσίες εξάγονται από λαχανικά και άλλες φυτικές τροφές. Τα φυτά έχουν 
χιλιάδες φυτοθρεπτικά συστατικά. Δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία για να ξέρουμε εάν οι παρασκευαστές συ-
μπληρωμάτων διατροφής έχουν επιλέξει την σωστή ενεργό ουσία από τις φυτικές πηγές για το όποιο όφελος. Τα φυτά έχουν 
χιλιάδες φυτοθρεπτικές ουσίες. Η επιστήμη δεν έχει αποκαλύψει ποια και σε ποιά ποσότητα (σε ένα συμπλήρωμα), μπορεί 
να προσφέρει κάποιο όφελος για την υγεία.

Συμβουλή: Λάβετε τα φυτοθρεπτικά στοιχεία, από τα τρόφιμα. Το όποιο όφελος προσφέρουν στην υγεία, μπορεί να προ-
έρχεται από αλληλεπίδραση πολλών φυτοθρεπτικών, που παρέχονται με φυσικό τρόπο στις τροφές.
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Βότανα και Άλλα Φυτικά Αποστάγματα (Επιλεγμένα): Ισχυρισμοί, Aποτελεσματικότητα
Επεξήγηση συμβόλων:
 ↑      Τα στοιχεία προέρχονται από αρκετές ελεγχόμενες μελέτες σε ανθρώπους.

 ↑?   Προκαταρτικά στοιχεία που προέρχονται μόνο από ορισμένες ελεγχόμενες μελέτες σε ανθρώπους ή από εργαστηριακές  
           μελέτες με δείγματα κυττάρων ή ιστών.

↔    Τα στοιχεία είναι αντικρουόμενα και βασίζονται σε ελεγχόμενη μελέτη σε ανθρώπους.

 ↓    Η έρευνα δεν υποστηρίζει τους ισχυρισμούς.

 ↓?   Προκαταρτικά στοιχεία από κάποιες ελεγχόμενες δοκιμές σε ανθρώπους, δεν υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς για την 
            αποτελεσματικότητα τους, αλλά απαιτείται περισσότερη έρευνα. Έρευνες που είναι αρνητικές και έχουν διεξαχθεί μόνο in vitro, 
            προσδιορίζονται στην ανάλογη στήλη.

		NR				Δεν	έχουν	πραγματοποιηθεί	αρκετές	έρευνες	σε	ανθρώπους	ή	η	ποιότητα	της	έρευνας	είναι	φτωχή.

Για περισσότερες επιστημονικά βασισμένες και ενημερωμένες πληροφορίες (και περισσότερες προειδοποιήσεις) για πολλά από αυτά και άλλα φυτικά αποστάγματα, 
ανατρέξτε	στις	ιστοσελίδες:	NCCAM	(nccam.nih.gov/health/herbsataglance.htm)	και	ODS	(ods.od.nih.gov/Health_Information/Botanical_Supplements.aspx).

ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΦΥΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ

ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΜΕ
Ή ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΜΗ ΚΑΤΑ ΝΟΥ:

Προσοχή: Τα διατροφικά συμπληρώματα μπορούν 
να σας βάλουν σε σημαντικούς κινδύνους υγείας που 
συνδέονται με τη δοσολογία, την παρατεταμένη χρήση, 
την κατάσταση της υγείας, την ηλικία και τις αλληλεπι-
δράσεις με φαρμακευτικές και θρεπτικές ουσίες. Πριν τα 
πάρετε, πάντα να συμβουλεύεστε το γιατρό σας  για την 
ασφάλειά τους, τους κινδύνους και τις αλληλεπιδράσεις 
τους (που δεν απαριθμώνται εντελώς παρακάτω), ειδικά 
όταν θεραπεύεστε ή διαχειρίζεστε ασθένειες.

Αλόη βέρα 
(Aloe vera)

•	 Μειώνει	τα	συμπτώματα	
γαστρεντερικών διαταραχών.

•	 Βοηθάει	στον	έλεγχο	της	
χοληστερίνης στο αίμα.

•	 Βοηθάει	στη	μείωση	της	
γλυκόζης του αίματος.

•	 Μειώνει	τη	δυσκοιλιότητα.

NR

NR

NR

NR

•	 Καταναλώνεται	ως	χυμός	αλόης.

•	 Σε	μεγάλες	δόσεις	και	υπερβολική	
χρήση, μπορεί να προκαλέσει μείωση 
των αποθεμάτων καλίου.

•	 Παρατεταμένη	χρήση	μπορεί	να	οδη-
γήσει σε νεφρίτιδα και οξεία νεφρική 
ανεπάρκεια.

Μομορντίκα 
(Πικρό Πεπό-
νι, Momordica 
charandia, Bitter 
melon)

•	 Βοηθάει	στη	μείωση	της	
γλυκόζης του αίματος σε 
άτομα που πάσχουν από 
διαβήτη τύπου 2.

•	 Μειώνει	τα	επίπεδα	λιπιδίων	
στο αίμα.

•	 Προλαμβάνει	τον	καρκίνο.

•	 Ενισχύει	το	ανοσοποιητικό	
σύστημα των ασθενών με τον 
ιό HIV.

NR

NR

NR

NR

•	 Δε	συστήνεται	σε	ασθενείς	με	ηπατικές	
νόσους.

•	 Όταν	καταναλώνεται	από	τα	παιδιά,	ως	
τσάι, συνδέεται με σοβαρή υπογλυκαι-
μία και υπογλυκαιμικό κώμα.

•	 Για	ασθενείς	με	διαβήτη,	μπορεί	να	ενι-
σχύει τη δραστικότητα της ινσουλίνης.
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Εχινάκεια 
(Echinacea)

•	 Ενισχύει	το	ανοσοποιη-
τικό σύστημα στον υγιή 
πληθυσμό.

•	 Προστατεύει	από	τον	ιό	του	
συνηθισμένου κρυολογή-
ματος και λοιμώξεις του 
ανώτερου αναπνευστικού.

NR

↔

Πρέπει να το αποφεύγουν: 

•	 Όσοι	αντιμετωπίζουν	αυτοάνοσες	
ασθένειες (π.χ Λύκο, HIV, φυματίωση, 
πολλαπλή σκλήρυνση, σκληρόδερμα).

•	 Όσοι	ακολουθούν	φαρμακευτική	
αγωγή η οποία είναι τοξική για το ήπαρ 
π.χ αναβολικά στεροειδή.

•	 Όσοι	πάσχουν	από	σοβαρές	αλλεργίες	ή	
όσοι είναι ευαίσθητοι ή έχουν ευαισθησία 
στη γύρη ή το γρασίδι ή έχουν άσθμα. 

Τριγωνέλλα 
(Fenugreek)

•	 Βοηθάει	τον	έλεγχο	της	
γλυκόζης του αίματος στο 
διαβήτη.

•	 Μειώνει	τα	επίπεδα	χολη-
στερόλης στο αίμα.

•	 Προλαμβάνει	τον	καρκίνο.

NR

↔

NR

Πρέπει να το αποφεύγουν: 

•	 Εκείνοι	που	είναι	αλλεργικοί	στα	φιστί-
κια (μπορεί να είναι αλλεργικοί στην 
τριγωνέλλα).

•	 Μπορεί	να	ενισχύει	τη	δραστικότητα	
των αντιπηκτικών φαρμάκων όπως και 
των φαρμάκων για το διαβήτη.

Σκόρδο •	 Μειώνει	τα	επίπεδα	χολη-
στερόλης.

•	 Μειώνει	την	αρτηριακή	
πίεση.

•	 Βελτιώνει	την	κυκλοφορία	
του αίματος.

•	 Μειώνει	τον	κίνδυνο	καρκίνου.

•	 Βελτιώνει	την	λειτουργία	του	
ανοσοποιητικού συστήματος.

↑?

↑?

↑?

↑?

↑?

•	 Μπορεί	να	αυξήσει	την	αιμορραγία.

•	 Μπορεί	να	προσδώσει	ανεπιθύμητη	
μυρωδιά στο σώμα (ακόμα και κάποιες 
ποικιλίες σκόρδου απαλλαγμένες από 
μυρωδιές).

•	 Να	αποφεύγεται	η	κατανάλωσή	του	
τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από 
χειρουργικές επεμβάσεις.

•	 Μπορεί	να	εμποδίσει	την	αποτελεσμα-
τικότητα των αντισυλληπτικών ή άλλων 
φαρμάκων που λαμβάνονται από το 
στόμα.

•	 Μπορεί	να	προκαλέσει	στομαχική	
δυσφορία σε μεγάλες δόσεις.

•	 Θα	πρέπει	να	ελέγχεται/ρυθμίζεται	εάν	
λαμβάνεται ταυτόχρονα με αντιπηκτικές 
αγωγές.
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Γκίνγκο Μπιλόμπα 
(Ginkgo biloba)

•	 Βελτιώνει	τη	μνήμη	σε	ασθε-
νείς με Αλτζχάιμερ ή άνοια.

•	 Βελτιώνει	την	μνήμη	των	
υγιών ατόμων.

•	 Βελτιώνει	τα	συμπτώματα	
των ασθενών με διαλείπου-
σα χωλότητα (μειωμένη ροή 
του αίματος στα άκρα). 

•	 Ανακουφίζει	από	τις	εμβοές.	

•	 Προλαμβάνει	την	ασθένεια	
του βουνού ή του υψομέτρου.

↔

↔

↑?

↓

↓

•	 Η	κατανάλωση	των	σπόρων	είναι	θανα-
τηφόρα και συνδέεται με σπασμούς και 
κρίσεις επιληψίας στα παιδιά.

•	 Να	αποφεύγεται	η	κατανάλωση	τουλά-
χιστον 36 ώρες ή περισσότερες, πριν 
από κάποιο χειρουργείο.

•	 Να	αποφεύγονται	όλα	τα	φρέσκα	μέρη	
του φυτού.

•	 Μπορεί	να	προκαλέσει	ήπια	αναστάτω-
ση, πονοκεφάλους, ζαλάδα, ταχυκαρ-
δίες, δυσκοιλιότητα και δερματικές 
αλλεργικές αντιδράσεις.

•	 Μεγάλες	δόσεις	(>600mg/ημέρα)	
μπορούν να προκαλέσουν γαστρεντερί-
τιδα, διάρροια, ναυτία, έμετο, έλλειψη 
μυϊκού τόνου, αδυναμία.

•	 Αυξημένη	προσοχή	όταν	ακολουθείται	
αντιπηκτική αγωγή.

•	 Μπορεί	να	εμποδίσει	τη	διαχείριση	του	
διαβήτη. 

Τζίνσενγκ, Aμερι-
κάνικο (American 
Ginseng)

•	 Βελτιώνει	την	αθλητική	
απόδοση.

•	 Βελτιώνει	την	ποιότητα	
ζωής, τη διάθεση και τις 
γνωστικές λειτουργίες.

•	 Βελτιώνει	τη	σεξουαλική	λει-
τουργία, δρα ως αφροδισια-
κό.

•	 Βοηθάει	στον	έλεγχο	των	
επιπέδων της γλυκόζης στο 
αίμα στο διαβήτη.

•	 Μειώνει	τον	κίνδυνο	για	
καρκίνο.

↓

↔

NR

NR

NR

•	 Πιθανή	υπέρταση,	νευρικότητα,	
αϋπνία, ακμή, οίδημα, πονοκεφάλοι 
και διάρροια, που συνδέεται με την 
κατανάλωση	>3γρ.	ρίζα	ginseng/ημέ-
ρα	(~600mg	εκχύλισμα	ginseng).

Να μην λαμβάνεται:

•	 κατά	τη	διάρκεια	της	εγκυμοσύνης	ή	
του θηλασμού.

•	 μετά	από	θεραπεία	από	καρκίνο	του	
μαστού και των ωοθηκών ή από άτομα 
που ανήκουν σε ομάδα κινδύνου για την 
εκδήλωση ανάλογων τύπων καρκίνου.

•	 πριν	από	κάποιο	χειρουργείο.

•	 Πιθανή	υπογλυκαιμική	επίδραση.	Τα	
άτομα με διαβήτη θα πρέπει να ελέγχουν 
τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα τους.

•	 Μπορεί	να	εμποδίσει	τη	δραστικότητα	
ουσιών όπως η φαινελζίνη, τα κορτικο-
στεροειδή και η διγοξίνη.

•	 Επίσης	θα	πρέπει	να	αποφεύγεται	
από ασθενείς που τους έχει χορηγη-
θεί αγωγή για τη διαχείριση του δια-
βήτη ή κάνουν ορμονική θεραπεία 
(οιστρογόνα).

•	 Μπορεί	να	αυξήσει	τον	χρόνο	
αιμορραγίας όταν λαμβάνεται με 
άλλα αντιπηκτικά φάρμακα ή κάποια 
συμπληρώματα διατροφής.
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Υδραστίς η  
Καναδική 
(Hydrastis Canadensis, 
Goldenseal)

•	 Ενισχύει	τη	λειτουργία	του	ανο-
σοποιητικού συστήματος μέσω 
της αντιβιοτικής της δράσης.

•	 Μειώνει	τον	κίνδυνο	μολυ-
σματικής διάρροιας.

•	 Καλύπτει	την	χρήση	ναρκω-
τικών ουσιών στον έλεγχο 
ναρκωτικών στα ούρα.

NR

NR

↓

•	 Η	βραχυπρόθεσμη	χρήση	της	είναι	
ασφαλής.

•	 Μακροχρόνιες,	μεγάλες	δόσεις,	συνδέο-
νται με καρδιακούς σπασμούς και θάνατο.

•	 Μακροπρόθεσμη	λήψη	από	το	στόμα	
συνδέεται με γαστρεντερίτιδες, παραι-
σθήσεις και ντελίριο.

•	 Τοπική	εφαρμογή	συνεπάγεται	φωτοευ-
αισθησία στην έκθεση στις ακτίνες UVA.

Απόσταγμα πράσινου 
τσαγιού (Camellia 
sinensis, Καμέλια η 
σινική)

•	 Δρα	ως	αντιοξειδωτικό.

•	 Μειώνει	τον	κίνδυνο	καρκίνου.

•	 Βελτιώνει	την	υγεία	
 της καρδιάς.

•	 Βοηθάει	στον	έλεγχο	της	
αρτηριακής πίεσης.

•	 Βοηθά	στον	έλεγχο	του	
βάρους αυξάνοντας τις 
ενεργειακές δαπάνες.

↑

↑?

↔

NR

NR

•	 Μεσαίες	δόσεις	πράσινου	τσαγιού	που	
χρησιμοποιούνται για αρκετά χρόνια 
έχουν αποδειχθεί ασφαλείς.

•	 Η	καφεΐνη	στο	απόσταγμα	πράσινου	
τσαγιού μπορεί να έχει παρενέργειες.

•	 Πιθανή	ναυτία	εάν	καταναλώνεται	με	
άδειο στομάχι.

•	 Μπορεί	να	εμποδίσει	την	απορρόφηση	
του σιδήρου. 

•	 Μπορεί	να	αλληλοεπιδράσει	αρνητικά	
με φάρμακα που περιέχουν καφεΐνη.

•	 Αυξημένη	προσοχή	για	όσους	λαμβάνουν	
αντιπηκτική/αντιθρομβωτική αγωγή. 

•	 Αυξάνει	τις	βλαβερές	επιδράσεις	της	
εφέδρας.

Πιπέρι το Μεθυστικό 
(Kava-Kava, Piper 
methysticum)

•	 Μειώνει	το	άγχος.

•	 Ξεκούραστος	και	χαλαρός	
ύπνος.

↑?

NR

•	 Να	αποφεύγεται	από	ασθενείς	με	ηπα-
τικές ασθένειες, μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στο ήπαρ ακόμη και θάνατο.

•	 Να	αποφεύγεται	από	ασθενείς	που	τους	
έχουν χορηγηθεί αγχολυτικά φάρμακα, 
όπως η βενζοδιαζεπίνη.

•	 Αλληλοεπιδρά	επίσης	με	το	αλκοόλ.

•	 Μειώνει	την	κριτική	ικανότητα.	Θα	
πρέπει να μην καταναλώνεται από 
όσους οδηγούν βαριά μηχανήματα. 

•	 Να	αποφεύγεται	η	ταυτόχρονη	χρήση	
με το αλκοόλ, τα βαρβιτουρικά ή άλλες 
ουσίες για ψυχιατρικές νόσους. 

•	 Να	μη	χρησιμοποιείται	για	περισσότερους	
από 1-3 μήνες χωρίς ιατρική συμβουλή.

•	 Μπορεί	να	μειώσει	την	αποτελεσματι-
κότητα των φαρμάκων που χρησιμο-
ποιούνται στη νόσο του Πάρκινσον.



662

Μέρος Ε    Διατροφή για Ειδικές Κατηγορίες

Εφέδρα η Σινική 
(ephedra sínica,
 Ma huang)

•	 Αυξάνει	το	μεταβολισμό,	για	
την απώλεια βάρους

·  Μην την 
  χρησιμοποιείτε.

·  Μη ασφαλής

·  Τα προϊόντα με Εφέ-
δρα και τα συμπλη-
ρώματα εφεδρίνης 
έχουν απαγορευτεί 
στις Η.Π.Α.

•	 Πολυάριθμες	αναφορές	ανεπιθύμητων	
περιστατικών όπως έμφραγμα, εγκε-
φαλικό, τρέμουλο, αϋπνία και θάνατος 
σε υγιή άτομα.

•	 Δρα	ως	διεγερτικό	της	καρδιάς	και	του	
νευρικού συστήματος.

•	 Να	αποφεύγεται	από	όσους	έχουν	
υπέρταση ή καρδιαγγειακή πάθηση, 
ασθένειες του θυρεοειδούς αδένα, 
διαβήτη, νευρολογικές διαταραχές, 
δυσκολία στην ούρηση λόγω διογκω-
μένου προστάτη (άνδρες).

•	 Να	μη	λαμβάνεται	ταυτόχρονα	με	τη	
φαρμακευτική αγωγή από ασθενείς με 
νόσο του Πάρκινσον, άσθμα και διαβή-
τη ή μαζί με άλλα διεγερτικά βότανα. 

Γάλα από Γαϊδουρά-
γκαθο (Milk thistle) 

•	 Βελτιώνει	τη	γενικότερη	
υγεία του ήπατος.

•	 Προλαμβάνει	τον	καρκίνο.

NR

NR

•	 Οι	ελάχιστες	παρενέργειες	περιλαμβά-
νουν γαστρεντερίτιδες και αλλεργικά 
δερματικά εξανθήματα.

•	 Μπορεί	να	αλλοιώσει	τη	βιοδιαθεσιμό-
τητα κάποιον φαρμάκων.

Μαγιά από το κόκ-
κινο ρύζι (Red yeast 
rice)

•	 Θεραπεύει	την	υψηλή	
χοληστερίνη.

Προειδοποίηση ασφα-
λείας σε κάποια προϊ-
όντα μαγιάς κόκκινου 
ρυζιού από τον Οργα-
νισμό Τροφίμων και 
Φαρμάκων των Η.Π.Α. 
(FDA).

•	 Μπορεί	να	αυξήσει	τον	κίνδυνο	
εμφάνισης σοβαρών αντιδράσεων που 
οδηγούν σε δυσλειτουργία των νεφρών. 

•	 Ο	κίνδυνος	μπορεί	να	είναι	μεγα-
λύτερος όταν υπάρχει ταυτόχρονη 
χορήγηση λοβαστατίνης, μιας ουσίας 
για τη μείωση της χοληστερόλης, 
κάποιων αντιβιοτικών, φαρμάκων για 
την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και 
των μυκήτων αλλά και μολύνσεων από 
τον ιό HIV.

Σερενόα 
(Saw palmetto)

•	 Βελτιώνει	τα	συμπτώματα	
του διογκωμένου προστάτη. 

•	 Προστατεύει	από	τον	καρκί-
νο του προστάτη. 

•	 Προλαμβάνει	την	ανδρική	
αλωπεκίαση και την πτώση 
των μαλλιών.

↔

NR

NR

•	 Συστήνεται	διακοπή	της	χρήσης	τουλά-
χιστον δύο εβδομάδες πριν από κάποια 
εγχείρηση. 

•	 Μπορεί	να	παρέμβει	στην	πήξη	του	
αίματος και να αυξήσει το χρόνο 
αιμορραγίας εάν έχουν χορηγηθεί άλλα 
αντιπηκτικά φάρμακα. 

•	 Μπορεί	να	συνδέεται	με	γαστρεντερική	
δυσφορία, σε σπάνιες περιπτώσεις.  

•	 Δεν	υπάρχουν	ελεγχόμενες	μελέτες	που	
να τεκμηριώνουν την ασφάλεια της 
μακροχρόνιας χρήσης.
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Βαλσαμόχορτο 
(St. John’s wort )

•	 Συνδέεται	με	συναισθηματι-
κή ευφορία.

↑? •	 Να	μην	λαμβάνεται	με	αντικαταθλιπτι-
κά φάρμακα. 

•	 Μπορεί	να	περιορίσει	την	αποτελε-
σματικότητα άλλων φαρμάκων και των 
αντισυλληπτικών που λαμβάνονται από 
το στόμα. 

•	 Μπορεί	να	κάνει	το	δέρμα	φωτοευαί-
σθητο στο φως του ήλιου (ειδικά άτομα 
με ανοιχτόχρωμο δέρμα), σε δόσεις 
άνω των 2gr/ ημέρα. 

•	 Διακόψτε	τη	χρήση	πριν	από	μια	
χειρουργική επέμβαση. 

•	 Να	μην	καταναλώνεται	από	ασθενείς	με	
τη νόσο Αλτζχάιμερ.

Βαλεριάνα 
(Valeriana officinalis)

•	 Βοηθά	στην	αντιμετώπιση	
της αϋπνίας.

 
•	 Μειώνει	το	στρες	και	το	

άγχος

↔

NR

•	 Να	αποφεύγεται	η	οδήγηση	ή	η	χρήση	
βαρέων μηχανημάτων.

•	 Να	αποφεύγεται	σε	περιπτώσεις	νόσων	
του ήπατος, εξαιτίας πιθανής μόλυνσης.

•	 	Σε	περιπτώσεις	που	ο	ασθενής	λαμ-
βάνει αγωγή με βαρβουριτικά ή άλλα 
φάρμακα για την αντιμετώπιση της 
αϋπνίας.

•	 Μπορεί	να	προκαλέσει	πρωινή	υπνηλία	
(σε	δόσεις	>900mg).

•	 Να	αποφεύγεται	η	ταυτόχρονη	χρήση	
της με βαλσαμόχορτο, κάβα, L τρυπτο-
φάνη ή αλκοόλ, εξαιτίας των καταπρα-
ϋντικών αποτελεσμάτων.

•	 Συστήνεται	η	σταδιακή	διακοπή	της.

Χόρτο σιταριού, 
Χόρτο κριθαριού 
(Wheat and barley 
grass)

•	 Αυξάνει	την	επιθυμία	για	
σεξουαλική επαφή. 

•	 Βοηθάει	τη	μείωση	του	
βάρους. 

•	 Αύξηση	της	μυϊκής	μάζας.

NR

NR

NR

•	 Πιθανόν	επικίνδυνο:	Δόσεις	από	4	έως	
20mg	έχουν	σχετιστεί	με	σοβαρές	και	
επικίνδυνες καταστάσεις όπως μη φυ-
σιολογικός καρδιακός ρυθμός, τρόμος 
και υπόταση.

•	 Η	τοξικότητα	τους	μπορεί	να	ενισχυθεί	
με τη λήψη φαινοθειαζίνων (φάρμακα 
που χρησιμοποιούνται στις ψυχικές 
διαταραχές). 

•	 Να	αποφεύγεται	η	χρήση	τους	από	άτομα	με	
υψηλή ή χαμηλή αρτηριακή πίεση, διπολική 
διαταραχή, ηπατική ή νεφρική νόσο.

•	 Δε	θα	πρέπει	να	χρησιμοποιείται	σε	
συνδυασμό με αντιυπερτασικά φάρμακα. 
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Γιοχιμπίνη 
(yohimbe)

•	 Αυξάνει	τη	σεξουαλική	
ορμή.

•	 Βοηθάει	στην	απώλεια	
βάρους.

•	 Χτίζει	το	μυϊκό	σύστημα.

NR

NR

NR

•	 Πιθανώς	επικίνδυνο!

•	 Δόσεις	4-20mg	έχουν	συνδεθεί	με	
σοβαρές βλαβερές παρενέργειες όπως 
ακανόνιστους καρδιακούς παλμούς, 
ρίγη και χαμηλή πίεση του αίματος.

•	 Η	τοξικότητα	μπορεί	να	αυξηθεί,	αν	
λαμβάνεται μαζί με Ρhenothazines 
(ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται στις 
διανοητικές διαταραχές).

•	 Ακατάλληλο	για	άτομα	με	υψηλή	ή	
χαμηλή πίεση του αίματος, διπολική 
διαταραχή ή νόσο του ήπατος ή των 
νεφρών.

•	 Δε	θα	πρέπει	να	χρησιμοποιείται	σε	
συνδυασμό με φάρμακα για την πίεση 
του αίματος και κάποια άλλα.

Αντιοξειδωτικά Συμπληρώματα

Τα αντιοξειδωτικά είναι από τα πλέον δημοφιλή συμπληρώματα, μολονότι δεν υπάρχουν αδιάσειστα επιστημονικά στοιχεία 
που να δηλώνουν ότι η κατανάλωσή τους σε ποσότητες μεγαλύτερες από τη Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη (RDA), προ-
σφέρουν οφέλη για την υγεία, προστασία από τον καρκίνο ή τις καρδιακές παθήσεις. Έτσι λοιπόν, συνεχείς είναι οι έρευνες 
που μελετούν τα πιθανά οφέλη για την υγεία αναζητώντας συνδέσεις με τη γήρανση, τις χρόνιες ασθένειες, το άσθμα και τις 
αλλεργίες.

Τα αντιοξειδωτικά περιέχονται φυσικά στα τρόφιμα, αλλά τα συμπληρώματα περιέχουν ένα μόνο μικρό αριθμό από αυτά. 
Όταν τα αντιοξειδωτικά εκχυλίζονται από τις τροφές για να παρασκευαστούν διατροφικά συμπληρώματα, κάποια ωφέλιμα 
συστατικά μπορεί να χαθούν. 

Δε θα πρέπει να αγνοηθεί πως η κατανάλωση υπερβολικών ποσοτήτων μπορεί να είναι επιζήμια για την υγεία.

Εάν επιλέξετε να τα καταναλώσετε για τα ενδεχόμενα οφέλη τους, μιλήστε πρώτα στο γιατρό σας. Επίσης αποφύγετε να 
υπερβείτε το Ανώτατο Ανεκτό Επίπεδο Πρόσληψης (UL), για λόγους ασφάλειας. Συμβουλευτείτε τα Διατροφικά Στοιχεία στις 
ετικέτες.
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Άλλα Συμπληρώματα (Επιλεγμένα): Ισχυρισμοί, Aποτελεσματικότητα
Επεξήγηση συμβόλων:
 ↑      Τα στοιχεία προέρχονται από αρκετές ελεγχόμενες μελέτες σε ανθρώπους.

 ↑?   Προκαταρτικά στοιχεία προέρχονται μόνο από ορισμένες ελεγχόμενες μελέτες σε ανθρώπους ή από εργαστηριακές  
           μελέτες με δείγματα κυττάρων ή ιστών.

↔    Τα στοιχεία είναι αντικρουόμενα και βασίζονται σε αντικρουόμενη, ελεγχόμενη μελέτη σε ανθρώπους.

 ↓    Η έρευνα δεν υποστηρίζει τους ισχυρισμούς.

 ↓?   Προκαταρτικά στοιχεία από κάποιες ελεγχόμενες δοκιμές σε ανθρώπους δεν υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς για την 
            αποτελεσματικότητα τους, αλλά απαιτείται περισσότερη έρευνα (έρευνες που είναι αρνητικές και έχουν διεξαχθεί μόνο in vitro, 
            προσδιορίζονται στην ανάλογη στήλη).

		NR				Δεν	έχουν	πραγματοποιηθεί	αρκετές	έρευνες	σε	ανθρώπους	ή	η	ποιότητα	της	έρευνας	είναι	φτωχή.

Για περισσότερες επιστημονικά βασισμένες και ενημερωμένες πληροφορίες-και περισσότερες προειδοποιήσεις για πολλά από αυτά και άλλα φυτικά αποστάγματα, 
ανατρέξτε	στις	ιστοσελίδες:	NCCAM	(nccam.nih.gov/health/herbsataglance.htm)	και	ODS	(ods.od.nih.gov/Health_Information/Botanical_Supplements.aspx).

ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΦΥΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ

ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΜΕ
Ή ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΑΚΟΜΗ ΚΑΤΑ ΝΟΥ:

Προσοχή: Τα διατροφικά συμπληρώματα μπορούν να 
σας βάλουν σε σημαντικούς κινδύνους υγείας που συν-
δέονται με τη δοσολογία, την παρατεταμένη χρήση, 
την κατάσταση της υγείας, την ηλικία, και τις αλληλεπι-
δράσεις με φαρμακευτικές και θρεπτικές ουσίες. Πριν 
τα πάρετε, πάντα να συμβουλεύεστε το γιατρό σας για 
την ασφάλεια, τους κινδύνους και τις αλληλεπιδράσεις 
τους (που δεν απαριθμώνται εντελώς παρακάτω), ειδι-
κά όταν θεραπεύεστε ή διαχειρίζεστε ασθένειες.

Γαλακτοβάκιλλος 
(Acidophilus/
lactobacillus) 

•	 Μειώνει	τη	δυσανεξία	στη	
λακτόζη. 

•	 Βοηθάει	το	έλεγχο	της	διάρ-
ροιας του ροταϊού. 

•	 Προλαμβάνει	τη	διάρροια	που	
σχετίζεται με λήψη αντιβιοτικών 
και τη «διάρροια των ταξιδιωτών». 

•	 Αναστέλλει	ή	μειώνει	τη	διάρ-
κεια μολύνσεων του κόλπου. 

•	 Ελέγχει	τα	συμπτώματα	του	
ευερέθιστου εντέρου. 

•	 Προλαμβάνει	ή	μειώνει	τη	σοβα-
ρότητα των ατοπικών ασθενειών 
(αλλεργιών, εκζεμάτων κλπ).

•	 Μειώνει	τη	χοληστερίνη.	
•	 Προλαμβάνει	τον	καρκίνο.

NR

↑

↔

↔ (LA γιαούρτι)

NR (LA συμπληρώματα)

↓

NR

↔
NR

•	 Δεν	 αναφέρονται	 σοβαρές	 επιπτώσεις	
σε μελέτες σε ανθρώπους.

•	 Όλα τα προϊόντα δεν έχουν την ίδια 
περιεκτικότητα σε γαλακτοβάκιλλους. 
Κάποια περιέχουν άλλα στελέχη γαλα-
κτοβάκιλλων ή προσμείξεων. 

•	 Λόγοι	ανησυχίας	προκύπτουν	για	άτομα	
με προβλήματα στο ανοσοποιητικό σύ-
στημα που καταναλώνουν συμπληρώ-
ματα με ενεργά βακτήρια.

22.3 Άλλα Συμπληρώματα

 Ένζυμα και ορμόνες όπως το συνένζυμο Q10, η δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA) και η μελατονίνη

 Εργογόνα βοηθήματα όπως το πικολινικό χρώμιο και η κρεατίνη.

 Η γύρη μελισσών, η καρνιτίνη, το συζευγμένο λινολεϊκό οξύ, τα ιχθυέλαια, ο λιναρόσπορος, 
η γλυκοσαμίνη, η λεκιθίνη, ο βασιλικός πολτός και ο χόνδρος καρχαρία.
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Γύρη Μελισσών (Bee 
pollen) 

•	 Αυξάνει	την	ενέργεια	και	την	
αθλητική επίδοση.

•	 Μειώνει	τα	συμπτώματα	του	
προεμμηνορροϊκού συνδρόμου. 

•	 Προλαμβάνει	πεπτικά	προ-
βλήματα. 

•	 Μειώνει	τα	συμπτώματα	της	
χρόνιας προστατίτιδας.

•	 Αυξάνει	την	ευζωία,	είναι	μια	
τέλεια τροφή που φτιάχνει η 
φύση. 

NR

NR

NR

NR

↓

•	 Τα	επιστημονικά	στοιχεία	υποστηρίζουν	
ως ασφαλή ποσότητα κατανάλωσης του 
το ένα κουταλάκι του γλυκού/ημέρα για 
30	ημέρες.	

•	 Αναφυλακτική	 αντίδραση	 σε	 μερικά	
ευαίσθητα άτομα. Δεν συστήνεται σε 
άτομα με άσθμα ή αλλεργίες στο μέλι ή 
το κεντρί των μελισσών. 

•	 Να	 αποφεύγεται	 από	 άτομα	 που	 πά-
σχουν από ηπατικές νόσους.  

•	 Να	 αποφεύγεται	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	
εγκυμοσύνης εξαιτίας πιθανών επιδρά-
σεων στη διέγερση της μήτρας.

Διακλαδισμένα 
αμινοξέα (Branched 
chain amino acids)

•	 Αυξάνουν	την	μυϊκή	μάζα,		
μειώνουν το λίπος στην 
κοιλιακή χώρα. 

•	 Βελτιώνουν	την	αθλητική	
απόδοση.

•	 Βελτιώνουν	την	όρεξη	των	
ηλικιωμένων. 

•	 Βοηθούν	τις	νοητικές	λειτουρ-
γίες σε ασθενείς με ηπατικές 
ασθένειες. 

NR

↓

NR

↔

•	 Οι	δόσεις	άνω	των	20gr	μπορεί	να	προ-
καλέσουν γαστρεντερικά προβλήματα, 
κόπωση και μείωση της απόδοσης.  

•	 Μπορεί	 να	 ενισχύσουν	 την	 παραγωγή	
ινσουλίνης και να προκαλέσουν προ-
βλήματα σε όσους ακολουθούν φαρ-
μακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση 
του διαβήτη.

•	 	Να	αποφεύγονται	από	ασθενείς	με	Αμυ-
οτροφική Πλάγια Σκλήρυνση (ALS)

Καρνιτίνη 
(L-carnitine) 

•	 Βελτιώνει	την	υγεία	της	
καρδιάς. 

•	 Βελτιώνει	την	αθλητική	
επίδοση. 

•	 Αυξάνει	την	ενέργεια	ανθρώ-
πων με σύνδρομο χρόνιας 
κόπωσης ή καρκίνο. 

•	 Βελτιώνει	τη	νοητική	λει-
τουργία σε ασθενείς με νόσο 
Αλτζχάιμερ.

	•	 Βελτιώνει	τη	λειτουργία	του	
θυρεοειδή αδένα. 

•	 Μειώνει	την	ανδρική	στειρότητα.	

•	 Βελτιώνει	τη	λειτουργία	του	
ανοσοποιητικού συστήματος.

 
•	 Βοηθά	στην	μείωση	του	

βάρους.

↑?

↓

NR

NR

NR

↔

NR

NR

•	 Δεν	αναφέρονται	 σοβαρές	αντιδράσεις	
με	 δόσεις	 από	 0,5	 έως	 6gr	 την	 ημέρα.	
Μεγαλύτερες δόσεις σχετίζονται με 
ναυτία ή διάρροια. 

•	 Να	 αποφεύγεται	 σε	 περιπτώσεις	 υπο-
θυρεοειδισμού, μπορεί να αναστείλει τη 
δραστηριότητα των ορμονών του θυρε-
οειδούς. 

•	 Μπορεί	 να	 αυξήσει	 τη	 συχνότητα	 των	
κρίσεων ή τη σοβαρότητά τους, όταν 
υπάρχει ιστορικό κρίσεων επιληψίας.
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Χονδροϊτίνη 
(Chondroitin sulfate)

•	 Ανακουφίζει	από	τον	πόνο	
της οστεοαρθρίτιδας. 

•	 Προστατεύει	τους	τένοντες	
και τις αρθρώσεις από αθλη-
τικούς τραυματισμούς.

↑?

NR

•	 Μπορεί	 να	 προκαλέσει	 επιγαστρικό	
πόνο, ναυτία, διάρροια, δυσκοιλιότητα. 

•	 Μπορεί	να	επιδεινώσει	τα	συμπτώματα	
άσθματος. 

•	 Να	αποφεύγεται	από	άνδρες	που	έχουν	
καρκίνο του προστάτη ή διατρέχουν 
υψηλό κίνδυνο για προστάτη.

Συνένζυμο Q10 
(Ubiquinone-
Ουμπικινόνη)

•	 Βελτιώνει	την	υγεία	ατόμων	
με καρδιακές παθήσεις και 
υπέρταση.  

•	 Μειώνει	τον	κίνδυνο	καρκίνου.	

•	 Βελτιώνει	την	λειτουργία	του	
ανοσοποιητικού σε ασθενείς 
με AIDS.

•	 Βοηθά	τους	ασθενείς	με	
νευρολογικές διαταραχές.

•	 Προλαμβάνει	τις	ημικρανίες.	

↑?

↓

NR

NR

NR

•	 Δεν	 έχουν	 αναφερθεί	 σοβαρές	 ανεπι-
θύμητες	 αντιδράσεις	 σε	 δόσεις	 200mg	
COQ10	 καθημερινά	 για	 έναν	 χρόνο	 και	
100mg	την	ημέρα	για	μέχρι	6	χρόνια.	

•	 Μπορεί	να	προκαλέσει	ήπια	γαστρεντε-
ρικά προβλήματα, ναυτία, εμετό, διάρ-
ροια, ανορεξία και καούρα. 

 
 Σημείωση:	Το	 συνένζυμο	 Q10	 παράγεται	 στον	

οργανισμό και βοηθά την παραγωγή ενέργειας. 
Μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα κά-
ποιων φαρμάκων (πχ βαρφαρίνης).

Συζευγμένο λινολεϊ-
κό οξύ (CLA)

•	 Βοηθάει	στον	έλεγχο	του	
βάρους. 

•	 Ενισχύει	τη	λειτουργία	του	
ανοσοποιητικού συστήματος. 

•	 Προλαμβάνει	τον	καρκίνο.

•	 Μειώνει	τον	κίνδυνο	καρδια-
κής πάθησης. 

•	 Βελτιώνει	την	ανοχή	στην	
γλυκόζη.

↓?

↓

NR

↓

↓

•	 Δεν	 έχουν	 διαπιστωθεί	 σοβαρές	 επι-
πτώσεις σε βραχυχρόνιες μελέτες. 

•	 Μπορεί	 να	 προκαλέσει	 γαστρεντερι-
κές ενοχλήσεις όπως διάρροια, ναυτία, 
υδαρή κόπρανα και δυσπεψία. 

•	 Η	κόπωση	είναι	επίσης	πιθανή	
       παρενέργεια. 

•	 Μπορεί	να	αυξήσει	την	αντίσταση	στην	
ινσουλίνη σε άτομα με κεντρική παχυ-
σαρκία ή διαβήτη.

Κρεατίνη 
(Creatine)

•	 Αυξάνει	τη	μυϊκή	δύναμη	και	
τη μυική μάζα. 

•	 Επιβραδύνει	την	κόπωση	των	
αθλητών. 

•	 Αυξάνει	τη	δύναμη	στους	
ηλικιωμένους. 

•	 Αυξάνει	τη	δύναμη	σε	περιπτώ-
σεις παθήσεων των μυών. 

•	 Αυξάνει	την	αντοχή	σε	
καρδιακές παθήσεις.

↑?

NR

NR

↑?

NR

•	 Αποφύγετε	δόσεις	μεγαλύτερες	από	τα	
2	έως	τα	5gr/ημέρα.	

•	 Μπορεί	να	γίνει	η	αιτία	για	αύξηση	βά-
ρους, για κατακράτηση υγρών, για γα-
στρεντερικό πόνο, ναυτία ή διάρροια. 

•	 Να	αποφεύγεται	από	ασθενείς	που	πά-
σχουν από νόσους των νεφρών.
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Δεϋδροεπιανδρο-
στερόνη 
(DHEA)

•	 Επιβραδύνει	την	γήρανση.		

•	 Βελτιώνει	τη	λειτουργία	του	
ανοσοποιητικού συστήματος. 

•	 Βελτιώνει	την	καρδιακή	υγεία.	

•	 Βοηθάει	στην	πρόληψη	του	
καρκίνου. 

•	 Μειώνει	τα	συμπτώματα	του	
Λύκου. 

•	 Βελτιώνει	την	υγεία	σε	άτομα	
που πάσχουν από AIDS.

•	 Βοηθάει στη μείωση του 
βάρους. 

•	 Μειώνει	τα	συμπτώματα	της	
εμμηνόπαυσης.

NR

↔

↔

NR

↔

NR

↔

NR

•	 Μπορεί	 να	αυξήσει	 τους	κινδύνους	 για	
καρκίνο του μαστού, του ενδομητρίου 
και του προστάτη. 

•	 Οι	 γυναίκες	μπορεί	 να	 εμφανίσουν	αρ-
ρενωπά χαρακτηριστικά. Με τη χρόνια 
χρήση της, μπορεί να προκαλέσει ορμο-
νικές διαταραχές. 

•	 Μπορεί	να	μειώσει	τα	επίπεδα	της	HDL	
χοληστερόλης.

•	 Να	αποφεύγεται	σε	περιπτώσεις	καρκίνου	
του μαστού, της μήτρας, των ωοθηκών, σε 
ορμονικές παθήσεις, στο σύνδρομο των 
πολυκυστικών ωοθηκών και από όσους 
αντιμετωπίζουν προβλήματα στο ήπαρ. 

•	 Υπόκειται	 σε	 απαγόρευση	 και	 η	 χρήση	
της διώκεται σύμφωνα με αποφάσεις της 
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της 
National	Collegiate	Athletic	Association.	

Ιχθυέλαιο  
που περιέχει ω-3 
λιπαρά οξέα 
(DHA, EPA)

•	 Μειώνει	τα	επίπεδα	τριγλυκε-
ριδίων ορού αίματος. 

•	 Μειώνει	τον	κίνδυνο	αρτηρι-
οσκλήρυνσης/παθήσεων της 
καρδιάς. 

•	 Βελτιώνει	τα	επίπεδα	της	
γλυκόζης του αίματος σε 
άτομα με διαβήτη. 

•	 Βελτιώνει	τα	επίπεδα	λιπιδί-
ων σε άτομα με διαβήτη. 

•	 Μειώνει	την	αρτηριακή	πίεση.	

•	 Μειώνει	τις	φλεγμονές	και	
τον πόνο λόγω αρθρίτιδας. 

•	 Βελτιώνει	τις	γνωστικές	
λειτουργίες ατόμων με νόσο 
Αλτζχάιμερ. 

•	 Μειώνει	την	φλεγμονή	του	
εντέρου στην κολίτιδα ή στη 
φλεγμονώδη νόσο του εντέρου.

•	 Βοηθάει	στην	μείωση	των	
συμπτωμάτων της ψωρίασης. 

•	 Βοηθάει	στην	αντιμετώπιση	
της κατάθλιψης.

•	 Βοηθάει	στην	αντιμετώπιση	
της ελλειμματικής προσοχής/
υπερκινητικότητας.

•	 Εμποδίζει	την	απώλεια	
βάρους σε άτομα με καρκίνο.

•	 Μειώνει	τον	κίνδυνο	για	
εμφάνιση καρκίνου.

↑

↑?

NR

↑? 
(τριγλυκερίδια)

↓? 
(LDL ή HDL χοληστερόλη)

↔

↑?

NR

↑?

↓?

NR

NR

NR

↓?

•	 Μπορεί	να	επιμηκύνει	τον	χρόνο	αιμορ-
ραγίας. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε 
το θεράποντα ιατρό σας εάν λαμβάνετε 
αντιπηκτικά φάρμακα ή εάν έχετε δια-
ταραχές της πήξεως του αίματός σας. 

•	 Να	αποφεύγεται	πριν	από	χειρουργείο.

•   Κατά τη διάρκεια την εγκυμοσύνης 
αποφύγετε συμπληρώματα ιχθυελαίου 
υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνη 
Α. Μπορεί να προκαλέσουν ερυγές, 
δυσοσμία του στόματος και καούρες ή 
γαστρεντερίτιδα. 

•	 Έως	3gr/ημέρα	θεωρείται	ασφαλής.	Κα-
τανάλωση	>3gr/ημέρα	μπορεί	να	κατα-
στείλει τη λειτουργία του ανοσοποιη-
τικού συστήματος και μπορεί αυξήσει 
τον κίνδυνο αιμορραγικού αγγειακού 
εγκεφαλικού. 

•	 Μπορεί	 να	 μειώσει	 τα	 επίπεδα	 της	
βιταμίνης Ε.
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Λιναρόσπορος 
(Flaxseed)

•	 Βελτιώνει	τα	λιπίδια	του	
αίματος. 

•	 Μειώνει	τον	κίνδυνο	καρδια-
κής πάθησης και εγκεφαλι-
κού. 

•	 Μειώνει	τον	κίνδυνο	οιστρο-
γονοεξαρτώµενων καρκίνων 
αλλά και άλλων τύπων 
καρκίνου. 

•	 Μειώνει	τις	φλεγμονές	σε	
άτομα που πάσχουν από 
αρθρίτιδα. 

•	 Βελτιώνει	τα	συμπτώματα	του	
Λύκου, τα εκζέματα και άλλες 
φλεγμονώδεις παθήσεις. 

•	 Ανακουφίζει	από	τη	δυσκοι-
λιότητα.

↔

NR

NR

NR

NR

↑

•	 Δόσεις	 άνω	 των	 45gr	 σκόνης	 λιναρό-
σπορου συνδέονται με υδαρή κόπρανα.

•	 Μπορεί	 να	 προκαλέσει	 αλλεργικές	 και	
αναφυλακτικές αντιδράσεις. 

•	 Δε	 συστήνεται	 πριν	 από	 εγχείρηση	 ή	
για άτομα με διαταραχές στην πήξη του 
αίματος. Η πόση νερού είναι απαραί-
τητη όταν καταναλώνεται ολόκληρος 
ή τεμαχισμένος λιναρόσπορος, για να 
την αποφυγή εντερικής απόφραξης.

•	 Οι	 ίνες	 του	 αλεσμένου	 λιναρόσπορου	
μπορούν να επηρεάσουν την απορρό-
φηση άλλων θρεπτικών συστατικών 
και φαρμάκων, λόγω των διαιτητικών 
ινών που περιέχουν. 

•	 Μπορεί	να	επηρεάσει	τη	δραστικότητα	
αντιδιαβητικών φαρμάκων. 

•	 Δεν	 έχουν	 ορισθεί	 ασφαλή	 επίπεδα	
πρόσληψης για γυναίκες που πάσχουν 
από καρκίνους του μαστού, της μή-
τρας, των ωοθηκών, από ενδομητρίω-
ση ή ινομυώματα της μήτρας.

Γ-λινολενικό οξύ 
(έλαιο νυχτολού-
λουδου, έλαιο από 
μαύρο κύμινο, έλαιο 
σπόρου κολοκύθας)

•	 Μειώνει	τα	συμπτώματα	
του προεμμηνορροιακού 
συνδρόμου. 

•	 Μειώνει	τις	φλεγμονές	στη	
ρευματοειδή αρθρίτιδα. 

•	 Μειώνει	την	ατοπική	δερμα-
τίτιδα. 

•	 Μειώνει	την	ακμή.	

•	 Βελτιώνει	τη	διαβητική	
νευροπάθεια. 

•	 Μειώνει	τον	κίνδυνο	καρδι-
αγγειακής πάθησης.  

•	 Μειώνει	τον	κίνδυνο	για	
καρκίνο του μαστού. 

•	 Βελτιώνει	τη	δραστικότητα	
των αντιοιστρογόνων φαρμά-
κων σε περιπτώσεις καρκίνου 
του μαστού.

↔

↔

↔

NR

NR

NR

↔

↔

•	 Να μη χρησιμοποιείται με τρικυκλικά 
αντικαταθλιπτικά ή αντιεπιληπτικά 
φάρμακα. 

•	 Ο	κολοκυθόσπορος	δε	θα	πρέπει	να	κα-
ταναλώνεται εάν έχουν χορηγηθεί φάρ-
μακα με πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες 
που σχετίζονται με το ήπαρ. 

•	 Πιθανές	 ανεπιθύμητες	 ενέργειες	 όπως	
ερυγές, φούσκωμα, ναυτία, έμετο, μετε-
ωρισμό, μαλακά κόπρανα και διάρροια. 

•	 Να	αποφεύγεται	τουλάχιστον	δύο	εβδο-
μάδες πριν από εγχείριση. 

•	 Απαιτείται	 ιατρική	 παρακολούθηση	 αν	
λαμβάνονται αντιπηκτικά φάρμακα ή 
διατροφικά συμπληρώματα.
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Γλυκοζαμίνη 
(Glucosamine)

•	 Ανακουφίζει	από	τον	πόνο	
της οστεοαρθρίτιδας στα 
γόνατα, τους γοφούς κ.ά.

↔ •	 Προέρχεται	 από	 τα	 οστρακοειδή,	 συ-
νεπώς είναι πιθανή κάποια αλλεργική 
αντίδραση.  

•	 Σε	 τριετείς	 μελέτες,	 δεν	 εμφανίστηκαν	
σοβαρές παρενέργειες.

•	 Οι	διαβητικοί	θα	πρέπει	να	παρακολου-
θούν τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα.

 
•	 Έχει	αναφερθεί	πως	η	γλυκοζαμίνη	επη-

ρεάζει τα επίπεδα της γλυκόζης.

Λεκιθίνη/χολίνη 
(Lecithine/Choline)

•	 Βελτιώνει	την	αντοχή	στην	
άσκηση. 

•	 Βελτιώνει	τη	γνωστική	
επίδοση ατόμων με νόσο 
Αλτζχάιμερ.

•	 Βελτιώνει	τη	μνήμη	και	τη	
συγκέντρωση. 

• Βελτιώνει την υγεία του 
ήπατος.

↓

↓?

↓?

↓?

•	 Ως	 Ανώτερο	 Ανεκτό	 Επίπεδο	 Πρόσληψης	
έχουν	ορισθεί	τα	3.5gr	χολίνης/ημέρα	για	
ενήλικες	ηλικίας	19	ετών	και	άνω.

•	 Ήπιες	 παρενέργειες	 όπως	 γαστρεντε-
ρικά συμπτώματα, ακράτεια ούρων και 
διάρροια, συνδέονται με μεγάλες δόσεις 
(20gr).	

•	 Η	 πλεονάζουσα	 χολίνη(>20gr)	 μπορεί	
να προξενήσει μια μυρωδιά ψαριού.

•	 Η	συνεχής	χρήση	μπορεί	 να	επηρεάσει	
το νευρικό σύστημα.

Λουτεΐνη 
(Luteine)

•	 Αντιμετωπίζει	την	εκφύλιση	
της ωχράς κηλίδας λόγω  
γήρανσης. 

•	 Αντιμετωπίζει	τον	καταρρά-
κτη λόγω γήρανσης. 

•	 Αντιμετωπίζει	τη	μελαγχρω-
στική αμφιβληστροειδοπά-
θεια. 

•	 Προλαμβάνει	τον	καρκίνο	

↑?

NR

NR

NR

•	 Δε	 φαίνεται	 να	 έχει	 ανεπιθύμητες	 επι-
δράσεις, ακόμα και με μακροχρόνια 
χρήση της.
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Λυκοπένιο 
(Lycopene)

•	 Μειώνει	τον	κίνδυνο	καρκί-
νου του προστάτη. 

•	 Προλαμβάνει	άλλους	καρκί-
νους. 

•	 Μειώνει	τα	συμπτώματα	
άσθματος λόγω άσκησης. 

•	 Προλαμβάνει	την	αρτηριο-
σκλήρυνση.

↔

NR

NR

NR

•	 Δεν	 υπάρχουν	 επιστημονικές	 μελέτες	
που να αξιολογούν συγκεκριμένα την 
ασφάλεια των διατροφικών συμπληρω-
μάτων λυκοπενίου. 

•	 Δοκιμές	 με	 συμπληρώματα	 δείχνουν	
ασφάλεια σε τυπικά επίπεδα, συνήθως 
<30mg/ημέρα	για	αρκετές	εβδομάδες.	

•	 Να	αποφεύγεται	σε	περιπτώσεις	καρκί-
νου του προστάτη.

Μελατονίνη 
(Melatonin)

•	 Ρυθμίζει	τους	κύκλους	
ύπνου-εγρήγορσης. 

•	 Μειώνει	το	jet	lag.	

•	 Μειώνει	τον	κίνδυνο	για	
καρκίνο, ανακουφίζει από 
παρενέργειες ή τη θεραπεία 
για τον καρκίνο. 

•	 Εμποδίζει	και	αντιμετωπίζει	
τις ημικρανίες. 

•	 Ενισχύει	την	επιθυμία	για	
σεξουαλική επαφή.

↔

↑?

NR

NR

NR

•	 Τα	μακροπρόθεσμα	αποτελέσματα	και	η	
ασφάλειά της, δεν έχουν μελετηθεί.

•	 Δεν	 αναφέρονται	 βλαβερές	 επιδράσεις	
βραχυπρόθεσμης χρήσης. 

•	 Η	 οδήγηση	 ή	 η	 χρήση	 μηχανημάτων	
για αρκετές ώρες μετά τη λήψη της, δε 
συστήνεται. Η πρωινή χρήση μπορεί να 
επηρεάσει την ετοιμότητα και τα ανα-
κλαστικά.

•	 Να	 μη	 λαμβάνεται	 εάν	 χρησιμοποιού-
νται άλλα βοηθήματα ύπνου. 

•	 Ιδιαίτερη	προσοχή:	σε	περιπτώσεις	χη-
μειοθεραπείας, απαιτείται η συμβουλή 
του θεράποντος ιατρού.  

•	 Η	 μελατονίνη	 που	 προέρχεται	 από	 τον	
κωνοειδή αδένα ζώων θα πρέπει να 
αποφεύγεται, εξαιτίας πιθανής τοξικής 
μόλυνσης. 

•	 Να	αποφεύγεται	από	όσους	ακολουθούν	
αντιυπερτασική αγωγή. 

Χυμός Νόνι –
Μορίντα 
(Noni juice – 
Morinda)

•	 Προλαμβάνει	τον	καρκίνο.
 
•	 Βελτιώνει	το	ανοσοποιητικό	

σύστημα.  

•	 Μειώνει	την	αρτηριακή	πίεση.

•	 Βελτιώνει	τα	επίπεδα	χολη-
στερίνης στο αίμα. 

•	 Δρα	ως	φυσικό	αναλγητικό.

NR

NR

NR

NR

NR

•	 Περιέχει	περίπου	την	ίδια	ποσότητα	κα-
λίου με τον χυμό πορτοκαλιού. 

•	 Μπορεί	να	μειώσει	τη	δραστικότητα	της	
βαρφαρίνης. 

•	 Υψηλή	 περιεκτικότητα	 σε	 κάλιο	 που	
μπορεί να προκαλέσει υπερκαλιαιμία σε 
άτομα με νεφροπάθεια. 

•	 Πιθανή	τοξίνωση	του	ήπατος	σε	άτομα	
με ηπατικές δυσλειτουργίες.
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Βασιλικός Πολτός 
(Royal Jelly)

•	 Βελτιώνει	το	ανοσοποιητικό	
σύστημα. 

•	 Συμβάλλει	στην	υγεία	της	
καρδιάς. 

•	 Βελτιώνει	την	αντοχή,	μειώ-
νει την κόπωση.

•	 Μειώνει	τους	πόνους	του	
προεμμηνορροϊκού συνδρό-
μου. 

•	 Βελτιώνει	την	πνευματική	
υγεία και τις γνωστικές 
λειτουργίες.

NR

NR

NR

NR

NR

•	 Δεν	 συστήνεται	 σε	 άτομα	 με	 άσθμα	 ή	
γενετική προδιάθεση για αλλεργίες. 

 Σημείωση: Ο εξωτικός και ακριβός βασιλικός 
πολτός δεν είναι γέλη (ζελέ), αλλά μια ουσία που 
παράγεται από τις εργάτριες μέλισσες για να θρέ-
ψουν τις βασίλισσες μέλισσες.

Η S -Αδενοσυ-
λο-μεθειονίνη 
(S-adenosyl-L-
methionine, SAM-e)

•	 Μειώνει	τα	συμπτώματα	τις	
αρθρίτιδας. 

•	 Μειώνει	τα	συμπτώματα	της	
ινομυαλγίας.

•	 Μειώνει	τα	συμπτώματα	της	
κατάθλιψης.

•	 Βελτιώνει	την	υγεία	του	
ήπατος. 

•	 Ενισχύει	την	υγεία	της	χολη-
δόχου κύστης.

↑?

NR

↑?

↑?

NR

•	 Ήπιες	 γαστρεντερικές	 διαταραχές	 στο	
πρώτο διάστημα κατανάλωσης.  

•	 Θεωρείται	 ασφαλής	 η	 κατανάλωση	 για	
δύο τουλάχιστον χρόνια.  

•	 Να	αποφεύγεται	πριν	από	το	χειρουργείο.

Πρωτεΐνη σόγιας 
και ισοφλαβόνες 
(Soy protein – 
isoflavones)

•	 Μειώνει	τα	επίπεδα	χοληστε-
ρόλης σε άτομα με υπερχολη-
στεριναιμία. 

•	 Μειώνει	τον	κίνδυνο	καρκίνου.

•	 Ελαττώνει	τα	συμπτώματα	
της εμμηνόπαυσης. 

•	 Μειώνει	τον	κίνδυνο	οστεο-
πόρωσης. 

•	 Βελτιώνει	τη	νεφρική	
λειτουργία σε άτομα που 
πάσχουν από διαβήτη και 
νεφρική ανεπάρκεια.

↑?

↔

↔

↔

NR

•	 Να	αποφεύγεται	από	γυναίκες	που	έχουν	
διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού ή 
ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου.

•	 Μπορεί	 να	 μειώσει	 την	 απορρόφηση	
φαρμάκων για την αντιμετώπιση νόσων 
του θυρεοειδή αδένα. 

•	 Μπορεί	να	εμποδίσει	τη	θεραπεία	απο-
κατάστασης των οιστρογόνων. 

•	 Να	αποφεύγεται	από	όσους	είναι	αλλερ-
γικοί στη σόγια ή έχουν άσθμα.
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Χόνδρος καρχαρία 
(Shark cartilage)

•	 Θεραπεύει	τον	καρκίνο.

	•	 Σταματάει	την	εξάπλωση	του	
καρκίνου.  

•	 Εμποδίζει	την	πήξη	του	
αίματος.

•	 Αντιμετωπίζει	την	ψωρίαση.

NR

NR

NR

NR

•	 Δεν	 αναφέρονται	 δυσμενείς	 αλληλεπι-
δράσεις. 

•	 Μπορεί	 να	 αυξήσει	 τα	 επίπεδα	 ασβε-
στίου, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη 
προσοχή για όσους λαμβάνουν μεγάλες 
δόσεις συμπληρωμάτων ασβεστίου.

Σπιρουλίνα/ γαλα-
ζοπράσινο φύκι 
(Spirulina/blue-
green algae)

•	 Ενισχύει	το	ανοσοποιητικό	
σύστημα. 

•	 Μειώνει	την	χοληστερίνη.	

•	 Μειώνει	τον	κίνδυνο	καρκίνου.	

•	 Βελτιώνει	την	υγεία	των	
εντέρων. 

•	 Βοηθάει	στη	μείωση	του	
βάρους.

NR

NR

NR

NR

NR

•	 Οι	αποκλειστικά	χορτοφάγοι	δε	θα	έπρε-
πε να βασίζονται στη σπιρουλίνα ως απο-
κλειστική πηγή της βιταμίνης Β12.

•	 Δεν	 υπάρχουν	 μακροχρόνιες	 έρευνες	
που να επιβεβαιώνουν την ασφάλειά 
της σπιρουλίνας, αλλά καταναλώνεται 
για αιώνες με ελάχιστες αναφορές σε 
δυσμενείς επιπτώσεις. 

•	 Πιθανόν	να	είναι	μολυσμένη	από	μικρό-
βια ή βαρέα μέταλλα. 

•	 Ασθενείς	που	πάσχουν	από	φαινυλκε-
τονουρία πρέπει να την αποφεύγουν 
λόγω πιθανής περιεκτικότητας σε φαι-
νυλαλανίνη.

Πρωτεΐνη ορού 
γάλακτος 
(Whey protein)

•	 Αύξηση	της	μυϊκής	μάζας	και	
της αθλητικής απόδοσης. 

•	 Βελτιώνει	το	ανοσοποιητικό	
σύστημα σε άτομα με AIDS.

•	 Δρα	ως	αντικαρκινικός	
παράγοντας.

↔

NR

NR

•	 Δεν	υπάρχουν	μακροχρόνιες	μελέτες	σε	
ανθρώπους. Θα πρέπει να αποφεύγεται 
από όσους έχουν διαγνωστεί με αλλερ-
γίες ή σοβαρή ευαισθησία στο γάλα ή 
τις πρωτεΐνες του γάλακτος. 

•	 Να	αποφεύγεται	από	όσους	έχουν	δυσα-
νεξία στη λακτόζη, καθώς η συμπυκνω-
μένη πρωτεΐνη του ορού του γάλακτος 
περιέχει λακτόζη. Η καθαρή πρωτεΐνη 
ορού γάλακτος περιέχει ασήμαντες πο-
σότητες λακτόζης. 

•	 Η	 υπερβολική	 ποσότητα	 πρωτεΐνης	
μπορεί να είναι βλαβερή για όσους πά-
σχουν από νεφρικές νόσους.

Προσαρμογή από το βιβλίο Allison Sarubin Fragakis, 
The Health Professional’s Guide to Popular Dietary Supplements, Third edition online 
http://hpgps.adapocketguide.com/index.cfm.	Δημοσίευση	1	Ιανουαρίου	2012.
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Συμπληρώματα: Ερωτήματα προς Έναν Ειδικό

Με τόσα πολλά προϊόντα συμπληρωμάτων διατροφής και με τόσα άγνωστα στοιχεία γύρω από αυτά, πριν κάποιος αποφασί-
σει να τα καταναλώσει είναι σημαντικό να έχει λάβει απαντήσεις στα ακόλουθα:  

Προσωπικές ερωτήσεις

   Γιατί χρειάζεται κάποιος ένα διατροφικό συμπλήρωμα; Μπορεί αυτό να συμβάλλει στην προαγωγή της υγεία του;

   Υπάρχουν διατροφικά συμπληρώματα που αλληλεπιδρούν με συγκεκριμένες φαρμακευτικές ουσίες; 

Ερωτήσεις σχετικά με το συμπλήρωμα

   Σε τι χρησιμεύει; Τι ισχυρίζονται γύρω από αυτό; Ποιοι τα ισχυρίζονται; Γιατί; Ισχύουν αυτοί οι ισχυρισμοί;

   Από πού προήλθαν οι πληροφορίες γύρω από το προϊόν; Είναι ο κατασκευαστής αξιόπιστος;

   Είναι γενικά το συμπλήρωμα ασφαλές; Μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε οποιαδήποτε δοσολογία;

   Το προϊόν προέρχεται από γνωστή εταιρία ή από κάποια με υψηλές πιθανότητες να ακολουθεί ασφαλείς 
       και κατάλληλες κατασκευαστικές πρακτικές;

   Τι γνωρίζουμε για την αποτελεσματικότητα του συμπληρώματος γύρω από το προτεινόμενο όφελος;

   Πώς λειτουργούν τα ενεργά συστατικά του στον οργανισμό;

   Από πιο φυτό ή φυτά και μέρος του φυτού ή μέρη των φυτών προέρχονται τα ενεργά συστατικά του;

   Πόσα από αυτά τα ενεργά συστατικά έχει το συμπλήρωμά; Τι άλλο περιέχει;

   Ποιά είναι τα προβλεπόμενα πιθανά οφέλη (για τον οποιοδήποτε ή για κάποιο συγκεκριμένο άτομο);

   Υπάρχουν προφυλάξεις και προειδοποιήσεις τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζουμε; 

   Ποια επιστημονικά στοιχεία υποστηρίζουν το προϊόν;

   Ποιές παρενέργειες μπορεί να προκύψουν από τη λήψη του;

   Πόση δόση, πόσο συχνά και για πόσο χρονικό διάστημα είναι ασφαλές να παίρνει κάποιος;
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22.4 Οι Ετικέτες των 
Συμπληρωμάτων Διατροφής

Πριν επισκεφθεί κανείς τον διάδρομο με τα 
συμπληρώματα στο πολυκατάστημα ή παραγ-
γείλει μέσω διαδικτύου ή διαλέξει ένα προϊόν 
στο γυμναστήριο της γειτονιάς του, είναι καλό 
να ενημερωθεί πρώτα σχετικά. Να αγοράσει 
και να χρησιμοποιήσει τα συμπληρώματα δι-
ατροφής με την ίδια καταναλωτική σοφία που 
θα χρησιμοποιούσε αν αγόραζε ένα αυτοκί-
νητο ή έκανε μια σοβαρή επένδυση.

Προσοχή: το ίδιο συμπλήρωμα στην ίδια δο-
σολογία, μπορεί στο κάθε άτομο να επιδράσει 
διαφορετικά.

22.4.1 Οι Πληροφορίες 

Η ετικέτα των συμπληρωμάτων μοιάζει με την 
ετικέτα των τροφίμων. Σύμφωνα με την DSHEA 
(Dietary Supplement Health and Education Act), 
στην ετικέτα πρέπει να αναγράφονται συγκε-
κριμένες πληροφορίες που ο καταναλωτής θα 
μπορεί να χρησιμοποιήσει προκειμένου να 
αποφασίσει για το προϊόν. Ειδικότερα:

 Δήλωση ταυτότητας: Εκεί βρίσκεται το 
όνομα του προϊόντος, π.χ. «Ginseng». Ο όρος 
«συμπλήρωμα διατροφής» ή κάποια περιγρα-
φική φράση όπως «συμπλήρωμα βιταμινών 
και μετάλλων», πρέπει επίσης να αναγράφε-
ται. Αν το προϊόν είναι από βότανα, πρέπει να 
προσδιορίζεται το μέρος του φυτού από το 
οποίο προέρχεται.

 Καθαρή ποσότητα συστατικών: Μπορεί 
να είναι ο αριθμός από τις κάψουλες ανά συ-
σκευασία ή ανά δοχείο ή το βάρος του.

 Δήλωση αποποίησης για ισχυρισμούς 
που αφορούν στη δομή/λειτουργία.

 Στοιχεία Συμπληρώματος: Εκεί αναγράφε-
ται η μερίδα (δοσολογία), η ποσότητα, το πο-
σοστό (%) των Ημερήσιων Αξιών ανά μερίδα 
αν είναι απαραίτητο και το ενεργό συστατικό.

 Οδηγίες χρήσης: Υποδεικνύουν τη συχνό-

τητα λήψης του συμπληρώματος. Αν το συ-
μπλήρωμα είναι προτιμότερο να λαμβάνεται 
χωρίς τροφή, συμβουλές για την ασφάλεια ή 
οδηγίες φύλαξης. Η συνιστώμενη δοσολογία 
όμως είναι άνευ σημασίας, όταν δεν υπάρ-
χουν επαρκείς πληροφορίες για τα οφέλη και 
για τους κινδύνους πολλών συμπληρωμάτων.

 Συστατικά: Η λίστα πρέπει να αναγράφεται με 
φθίνουσα σειρά ανάλογα με την κοινή ονομασία 
ή την κοινή ονομασία της ανάμειξης.

 Όνομα και διεύθυνση του παρασκευαστή, 
του συσκευαστή ή του διανομέα: Μπορεί 
κάποιος να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληρο-
φορίες επικοινωνίας, για περισσότερες πληρο-
φορίες σχετικά με το προϊόν.

Οι ετικέτες των συμπληρωμάτων μπορούν 
επιλεκτικά να αναγράφουν ισχυρισμούς για 
το περιεχόμενο σε θρεπτικά συστατικά, ισχυ-
ρισμούς για την υγεία ή για τη δομή/λειτουρ-
γία. Ως άλλη επιλογή, που δεν είναι όμως προ-
απαιτούμενη, είναι μια δήλωση προσοχής σε 
περίπτωση που το προϊόν συνδέεται με ανεπι-
θύμητες παρενέργειες. 

22.4.2 Επισήμανση Συστατικών

Η ετικέτα αναγράφει τα συστατικά σε φθίνουσα 
σειρά ανάλογα με το βάρος τους με το κοινό τους 
όνομα, είτε με την κοινή ονομασία της ανάμιξης. 
Αν ένα συστατικό δεν εμφανίζεται στα Στοιχεία 
Συμπληρώματος, πρέπει να αναγράφεται στη 
δήλωση συστατικών, για παράδειγμα κυνόροδο 
ως πηγή βιταμίνης C. Εκτός από τα ενεργά συ-
στατικά, άλλες ουσίες όπως υλικά πληρώσεως, 
χρωστικές ή αρωματικές ύλες και γλυκαντικά, 
πρέπει επίσης να αναφέρονται.

Στα φυτικά και τα άλλα συμπληρώματα βο-
τάνων, η ισχύς συχνά διαφέρει όταν χρησι-
μοποιούνται διαφορετικά μέρη του φυτού. Η 
ετικέτα πρέπει να προσδιορίζει το μέρος του 
φυτού, για παράδειγμα το τζίνσενγκ μπορεί να 
προέρχεται από τη ρίζα. Η πηγή του συστατι-
κού μπορεί να εμφανίζεται στη δήλωση των 
συστατικών ή κοντά στη δήλωση ταυτότητας. 

Αν το διατροφικό συστατικό αποτελεί ιδιόκτη-
το μίγμα του παρασκευαστή, τόσο το συνολι-
κό βάρος του μείγματος όσο και των συστατι-
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κών του στοιχείων, θα πρέπει να αναγράφεται 
σε φθίνουσα σειρά ανάλογα με το βάρος. 

Τα μη-διατροφικά συστατικά όπως πληρωτές, 
τεχνητές χρωστικές, γλυκαντικά, αρωματικές 
ύλες ή έκδοχα, πρέπει να αναγράφονται επί-
σης σε φθίνουσα σειρά ανάλογα με το βάρος 
και με την κοινή τους ονομασία είτε με την 
κοινή ονομασία της ανάμιξης.  

22.4.3 Έλεγχος του Πίνακα 
Στοιχείων Συμπληρώματος

Πώς μπορεί κανείς να γνωρίζει για τις θρεπτι-
κές ουσίες που περιέχονται σε ένα συμπλήρω-
μα διατροφής; Μπορεί να ελέγξει τον Πίνακα 
Στοιχείων Συμπληρώματος που πρέπει να ανα-
γράφεται σε όλα τα συμπληρώματα. Η διάταξή 
του είναι παρόμοια με τα Διατροφικά Στοιχεία 
που βλέπει κανείς στα τρόφιμα. Για τη χρήση 
του Πίνακα Στοιχείων Συμπληρώματος:

 Να ελέγχεται η μερίδα ή η ανάλογη μονά-
δα όπως κάψουλα, πακέτο ή κουταλιά στην 
οποία βασίζονται τα στοιχεία. Αντίθετα με 
τα Διατροφικά Στοιχεία στα τρόφιμα, δεν 
είναι τυποποιημένες οι μερίδες στα συ-
μπληρώματα ούτε η ισχύς ή η ποσότητα 
θρεπτικών ουσιών ανά μερίδα. Αυτό απο-
τελεί απόφαση του παρασκευαστή.

 Να ελέγχεται η ποσότητα και το ποσο-
στό(%) ΗΑ για καθεμία από τις 14 θρεπτι-
κές ουσίες όπως νάτριο, βιταμίνη Α, βιταμί-
νη C, ασβέστιο και σίδηρο (αν περιέχονται 
σε σημαντικά επίπεδα). Αν υπάρχουν άλλες 
πρόσθετες βιταμίνες ή μεταλλικά στοιχεία 
που επισημαίνονται στον ισχυρισμό του 
περιεχομένου σε θρεπτικές ουσίες, θα πρέ-
πει να αναγράφονται και αυτές στη λίστα.

Στα Στοιχεία Συμπληρώματος πιθανόν να μη 
βρίσκεται κάποια θρεπτική ουσία, αν δεν πε-
ριέχεται. Για παράδειγμα, στο μουρουνέλαιο 
αναγράφει ο πίνακας τη λέξη: λίπος, όμως όχι 
σε ένα συμπλήρωμα ασβεστίου, διότι αυτό 
δεν περιέχει λίπος.

Όταν δεν έχει οριστεί ΗΑ για κάποιο συστα-
τικό, πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα ανά 
μερίδα, για παράδειγμα «15mg ω-3 λιπαρά 
οξέα».

22.4.4 Έλεγχος Ισχυρισμών

Οι ετικέτες των συμπληρωμάτων μπορούν 
επιλεκτικά να αναγράφουν ισχυρισμούς για 
το περιεχόμενο σε θρεπτικές ουσίες, ισχυρι-
σμούς για την υγεία ή για τη δομή/λειτουρ-
γία. Μια άλλη επιλογή, που δεν είναι όμως 
προαπαιτούμενη, είναι η δήλωση προσοχής 
σε περίπτωση που ανεπιθύμητες ενέργειες 
συνδέονται με το προϊόν. Με άλλα λόγια ένα 
προϊόν μπορεί να φέρει προειδοποίηση, μπο-
ρεί όμως και όχι!

Δεν αποτελεί καμία έκπληξη η σύγχυση που 
υπάρχει σχετικά με τους εμπορικούς ισχυρι-
σμούς των συμπληρωμάτων! Κάποιοι ισχυρι-
σμοί για το θρεπτικό περιεχόμενο και για την 
υγεία υποστηρίζονται από επιστημονική συ-
ναίνεση, ωστόσο πολλοί άλλοι (ισχυρισμοί για 
τη δομή/λειτουργία) δεν είναι εξακριβωμένοι, 
τουλάχιστον όχι ακόμη. Εξαίρεση αποτελεί ο 
ισχυρισμός: «Το ασβέστιο βοηθάει στην εν-
δυνάμωση των οστών». Οι χαλαρές ρυθμίσεις 
σχετικά με τα συμπληρώματα, όπως και πολ-
λοί ισχυρισμοί προϊόντων που «ξεπερνούν τα 
όρια του πιστευτού», παραπλανούν πολλούς 
καταναλωτές ή τους αφήνουν έκπληκτους ή 
και τα δύο. Κάποιοι ισχυρισμοί προϊόντων εί-
ναι ξεκάθαρα παράνομοι όπως για παράδειγ-
μα «θεραπεύει τον καρκίνο», «θεραπεύει την 
αρθρίτιδα», «προλαμβάνει την ανικανότητα». 
Σύμφωνα με τον FDA, κανένα συμπλήρωμα 
διατροφής δε μπορεί να δηλώνει νόμιμα ή να 
υπαινίσσεται ότι μπορεί να βοηθήσει στη διά-
γνωση, τη θεραπεία, την αντιμετώπιση ή την 
πρόληψη ασθένειας.

Παρακάτω ακολουθούν οι ισχυρισμοί των πα-
ρασκευαστών σχετικά με τα συμπληρώματα 
και πώς αυτοί υπόκεινται σε ρυθμίσεις στις 
ετικέτες της συσκευασίας τους. 

Ισχυρισμοί Θρεπτικού Περιεχομένου

«Υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο», «Εξαι-
ρετική πηγή φολικού οξέος», «Χωρίς σίδηρο». 
Όπως και στις ετικέτες των τροφίμων, οι ετι-
κέτες στα συμπληρώματα διατροφής μπο-
ρούν να αναγράφουν ισχυρισμούς σχετικά με 
το θρεπτικό περιεχόμενο, εάν περιέχουν ένα 
συγκεκριμένο επίπεδο μιας θρεπτικής ουσίας 
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ανά μερίδα. Οι ισχυρισμοί που υπόκεινται σε 
ρυθμίσεις από τον FDA, μοιάζουν με αυτούς 
που αφορούν στο θρεπτικό περιεχόμενο των 
τροφών. Για παράδειγμα κάθε προϊόν με του-
λάχιστον 20% των Ημερήσιων Αξιών ανά με-
ρίδα, μπορεί να επισημανθεί ως «υψηλής πε-
ριεκτικότητας» ή «εξαιρετική πηγή» αυτής της 
θρεπτικής ουσίας.

Τι λέει ένας ισχυρισμός θρεπτικού περιεχομέ-
νου; Είναι απλώς ένα στοιχείο για το σχετικό 
ποσό. Πρέπει κανείς να διαβάσει τα Στοιχεία Συ-
μπληρώματος, για να γνωρίζει το συγκεκριμένο 
θρεπτικό περιεχόμενο μιας δόσης ή μερίδας.

Γιατί ένα συμπλήρωμα να είναι «χωρίς σίδη-
ρο»; Αφορά το καταναλωτικό κοινό άνω των 
πενήντα ετών, όταν οι ανάγκες σε σίδηρο 
μειώνονται για τις γυναίκες. Τα περισσότερα 
συμπληρώματα για τους άνδρες, είναι επίσης 
χωρίς σίδηρο.

Ισχυρισμοί Υγείας

Στα συμπληρώματα μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν οι ισχυρισμοί που περιγράφουν τη 
σύνδεση ανάμεσα στις θρεπτικές ουσίες ή στα 
συστατικά των τροφών και την υγεία: «το ασβέ-
στιο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο οστεοπό-
ρωσης», «το φολικό οξύ μπορεί να μειώσει τον 
κίνδυνο ορισμένων ανωμαλιών του νευρικού 
πόρου». Αυτές οι δηλώσεις, που υπόκεινται 
στις ρυθμίσεις του FDA, βασίζονται σε επιστη-
μονική συναίνεση και είναι αξιόπιστες. Κάποιοι 
πιστοποιημένοι ισχυρισμοί έχουν εγκριθεί για 
χρήση στα συμπληρώματα αλλά όχι στα τρό-
φιμα όπως για παράδειγμα, οι βιταμίνες Β (φο-
λικό οξύ, βιταμίνη Β6 και Β12) και ο μειωμένος 
κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου.

Ισχυρισμοί Δομής - Λειτουργίας 

Εχινάκεια: «Τονώνει το ανοσοποιητικό». Ψευ-
δάργυρος: «Βοηθά στη διατήρηση του ανο-
σοποιητικού σε καλή κατάσταση». Σκόρδο: 
«Βοηθά στη διατήρηση της καρδιαγγειακής 
υγείας». Λουτεΐνη: «Βοηθά στη διατήρηση της 
υγείας των ματιών».

Οι ισχυρισμοί για τη δομή/λειτουργία μπορεί 
να αναγράφονται στα συμπληρώματα δια-
τροφής, όπως και στις ετικέτες των τροφίμων. 

Περιγράφουν το σκοπό της λειτουργίας του 
συμπληρώματος στον οργανισμό ή την προ-
αγωγή της υγείας. Δεν μπορούν όμως να ανα-
φέρουν συγκεκριμένες ασθένειες. Οι έρευνες 
που υποστηρίζουν αυτές τις δηλώσεις είναι 
περιορισμένες, με λίγη ή καθόλου επιστημο-
νική συναίνεση.

Δία κανονισμού, ο παρασκευαστής πρέπει 
να τεκμηριώσει ότι οι δηλώσεις σχετικά με 
τη δομή/λειτουργία είναι αληθινές και όχι πα-
ραπλανητικές. Επειδή δεν είναι εγκεκριμένες 
από τον FDA, οι ετικέτες των συμπληρωμάτων 
πρέπει επίσης να φέρουν την δήλωση: «Αυτή 
η δήλωση δεν έχει εγκριθεί από τον Οργανι-
σμό Τροφίμων και Φαρμάκων. Αυτό το προϊ-
όν δεν έχει σκοπό τη διάγνωση, τη θεραπεία, 
την αντιμετώπιση ή την πρόληψη κάποιας 
ασθένειας».

Η  ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΝΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

Δήλωση ταυτότητας:	GINSENG,	διαιτητικό	συμπλήρωμα

Καθαρή ποσότητα περιεχομένου:	60	κάψουλες

Ισχυρισμός δομής/λειτουργίας: "Όταν θέλετε να απο-
δώσετε τα μέγιστα, πάρτε ginseng." Αυτή η δήλωση δεν 
έχει αξιολογηθεί από τoν FDA. Το προϊόν δε στοχεύει στη 
διάγνωση, θεραπεία, αντιμετώπιση ή πρόληψη οποιασδή-
ποτε ασθένειας.

Οδηγίες Χρήσης: Λαμβάνετε μία κάψουλα ημερησίως.

Πίνακας Στοιχειών Συμπληρώματος: μερίδα 1 κά-
ψουλα, ποσότητα ανά κάψουλα, oriental Ginseng (ρίζα 
σε	σκόνη)	250	mcg*

Άλλα συστατικά που υπερισχύουν, σε φθίνουσα σει-
ρά και με την κοινή ονομασία ή με την κοινή ονομα-
σία της ανάμειξης:  Ζελατίνη, νερό και γλυκερίνη.

Όνομα και τοποθεσία της επιχείρησης παρασκευής, 
συσκευασίας ή διανομής. Σε αυτή τη διεύθυνση μπορεί  
κάποιος να απευθυνθεί για περισσότερες πληροφορίες σχετι-
κά	με	το	προϊόν:	ABC	Company,	διεύθυνση	κλπ.

*Δεν	έχει	καθοριστεί	η	Ημερήσια	Αξία.
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Αναρωτηθήκατε ποτέ... 22.5 Ασφάλεια, Ποιότητα, 
Αποτελεσματικότητα 

Παρόλο που τα συμπληρώματα διατροφής 
αποτελούν μεγάλη βιομηχανία, τα κριτήρια 
παρασκευής για την ποιότητα, την ισχύ και την 
αποτελεσματικότητά τους, έχουν μείνει πίσω 
σε σχέση με τη φαινομενική εμπορική τους 
ανάπτυξη. Οι πληροφορίες των προϊόντων 
είναι συχνά παραπλανητικές, παρά τις περι-
ορισμένες κυβερνητικές ρυθμίσεις. Παρόλο 
που υπάρχουν επιστημονικοί ισχυρισμοί, οι 
σωστά σχεδιασμένες επιστημονικές μελέτες 
για τα συμπληρώματα είναι περιορισμένες.

Πώς μπορεί κανείς να ξέρει ότι αγοράζει το 
συμπλήρωμα για το οποίο πληρώνει; Η ετικέ-
τα μπορεί μερικές φορές να μη βοηθάει. Στην 
πραγματικότητα ο ποιοτικός έλεγχος εξαρ-
τάται από τη διαδικασία παρασκευής και πι-
θανότατα ξεκινάει από τον προμηθευτή των 
πρώτων υλών. 

22.5.1 Κανονισμοί 

Τα συμπληρώματα διατροφής υπόκεινται σε 
διαφορετικούς κανονισμούς από ό,τι τα τρό-
φιμα και τα φάρμακα. Ο νόμος για την Υγεία 
και την Εκπαίδευση για τα Συμπληρώματα 
Διατροφής (DSHEA) που ψηφίστηκε το 1994 
από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων 
των Η.Π.Α. (FDA), απαιτεί τα συμπληρώματα 
να είναι ασφαλή, αναλλοίωτα και με ορθή 
επισήμανση, να παρασκευάζονται με σωστές 
κατασκευαστικές πρακτικές και να προωθού-
νται μέσω αξιόπιστων πληροφοριών που φέ-
ρουν στην ετικέτα. Το 2007, ο FDA εξέδωσε 
τις Πρακτικές Σωστής Παρασκευής για τα συ-
μπληρώματα, οι οποίες απαιτούν εγγυήσεις 
από τους παρασκευαστές για την ταυτότητα, 
την καθαρότητα, τη δύναμη και τη σύνθεση 
των συμπληρωμάτων διατροφής. Στόχος είναι 
η παρεμπόδιση προσμείξεων, λάθος συστατι-
κών, περισσότερης ή λιγότερης ποσότητας 
διατροφικών συστατικών και ακατάλληλης 
συσκευασίας και επισήμανσης.

Η ευθύνη για την απόδειξη ωστόσο, παρα-
μένει στον παρασκευαστή και όχι στον FDA, 
οποίος δεν αναλύει το περιεχόμενο των συ-

...τι σημαίνει η επισήμανση «υψηλής περιεκτικότη-
τας» στην ετικέτα ενός συμπληρώματος; 

Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς κανονισμούς, «υψηλής 
περιεκτικότητας» σημαίνει ότι ένα θρεπτικό συστατικό σε 
ένα τρόφιμο ή σε ένα διαιτητικό συμπλήρωμα παρέχεται 
στο	 100%	 ή	 περισσότερο	 της	 Ημερήσιας	 Αξίας	 (DV). Ο 
όρος μπορεί επίσης να αναφέρεται σε ένα προϊόν με δια-
φορετικά συστατικά, όταν τα 2/3 των θρεπτικών συστα-
τικών	 συνεισφέρουν	 πάνω	 από	 το	 100%	 της	 Ημερήσιας	
Αξίας (ΗΑ).

...γιατί η ετικέτα ενός συμπληρώματος θρεπτικών 
ουσιών μπορεί να αναγράφει το ποσοστό βιταμίνης 
Α στο  β-καροτένιο; 

Το συμπλήρωμα μπορεί να περιέχει  β-καροτένιο αλλά όχι 
βιταμίνη Α απομονωμένη. Ωστόσο, ο οργανισμός μετατρέ-
πει το β-καροτένιο  σε βιταμίνη Α.

...αν τα συμπληρώματα διατροφής περιέχουν 
στερεά λιπαρά (κορεσμένα και τρανς λιπαρά); 

Ορισμένα μπορεί. Οι ενεργειακές γκοφρέτες ή οι γκοφρέ-
τες που περιέχουν διάφορα θρεπτικά συστατικά, συχνά 
ταξινομούνται ως συμπληρώματα. Αν έχουν πάνω από 
0.5gr	τρανς	ή	κορεσμένα	λιπαρά,	αυτά	τα	λιπαρά	πρέπει	
να αναγράφονται στα Στοιχεία του Συμπληρώματος.
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μπληρωμάτων διατροφής. Η διασφάλιση της 
ακρίβειας των πληροφοριών στην ετικέτα 
του συμπληρώματος (Στοιχεία Συμπληρώ-
ματος και Λίστα Συστατικών) επαφίεται στον 
παρασκευαστή του προϊόντος, που εγγυάται 
επίσης ότι τα συστατικά του είναι ασφαλή και 
ότι το δηλωμένο περιεχόμενο αντιστοιχεί με 
αυτό της συσκευασίας.

Ο FDA δεν απαιτεί προς το παρόν έλεγχο για 
ασφάλεια, αποτελεσματικότητα ή αλληλεπι-
δράσεις, πριν τα συμπληρώματα παρασκευ-
αστούν και βγουν στην αγορά. Για προϊόντα 
που έχουν κυκλοφορήσει μετά τον Οκτώβριο 
1994, οι παρασκευαστές πρέπει να παρουσιά-
σουν στοιχεία ότι το συμπλήρωμα είναι «Γενι-
κά Αναγνωρισμένο ως Ασφαλές» (GRAS) όταν 
χορηγηθεί στη δοσολογία που αναγράφεται 
στην ετικέτα. O FDA μπορεί να λάβει μέτρα, 
αν το συμπλήρωμα είναι είτε ανασφαλές, είτε 
φέρει λάθος επισήμανση. Τα συμπληρώμα-
τα που πωλούνται στις Η.Π.Α. πριν από τις 
15 Οκτωβρίου 1994, θεωρούνται ασφαλή με 
βάση το ιστορικό της χρήσης τους.

Παρόλο που κάποια συμπληρώματα έχουν 
έγκυρη και πλήρη επισήμανση, σε άλλα, όσα 
αναγράφονται στην ετικέτα δεν αντιστοιχούν 
απαραίτητα με το περιεχόμενο της συσκευα-
σίας. Η ισχύς ή η καθαρότητά τους μπορεί να 
έχει παρουσιαστεί παραπλανητικά ή να μην 
είναι συνεπής. Στα βότανα μπορεί να μην έχει 
προσδιοριστεί σωστά το είδος και να αναφέ-
ρεται το λάθος μέρος ή τύπος βοτάνου. 

22.5.2 Πιστοποιήσεις Ποιότητας

Για την ολοένα και αυξανόμενη λίστα συ-
μπληρωμάτων διατροφής, ένας ανεξάρτητος 
μη κερδοσκοπικός οργανισμός, η Αμερικανι-
κή Φαρμακοποιία (USP), έχει ορίσει πρότυπα 
ποιότητας που αφορούν στη δύναμη, την ποι-
ότητα, την καθαρότητα και τη συνεκτικότη-
τα των συμπληρωμάτων. Οι παρασκευαστές 
συμμορφώνονται οικειοθελώς, τα προϊόντα 
υποβάλλονται σε έλεγχο και εφόσον ανταπο-
κρίνονται στις προϋποθέσεις, αποκτούν το Πι-
στοποιημένο Σήμα της USP στις ετικέτες, τις 
συσκευασίες και το διαφημιστικό τους υλικό.
Το σήμα πιστοποιεί ότι το συμπλήρωμα:

  Περιέχει τα συστατικά που αναγράφονται 
στην ετικέτα, στη δηλωμένη ισχύ και πο-
σότητα.

  Δεν περιέχει σε βλαβερά επίπεδα συγκε-
κριμένες προσμίξεις όπως ο μόλυβδος και 
ο υδράργυρος, τα φυτοφάρμακα, τα βα-
κτήρια, οι μούχλες, οι τοξίνες κ.ά.

  Θα διασπαστεί και θα απελευθερωθεί μέσα 
στον οργανισμό μέσα σε ορισμένο χρονικό 
διάστημα, έτσι ώστε το άτομο να λάβει τα 
πλήρη οφέλη.

  Παρασκευάζεται σύμφωνα με τις πρακτι-
κές σωστής παρασκευής του FDA.

Αυτό αποτελεί εθελοντική συμμόρφωση από 
την πλευρά της βιομηχανίας και δεν επιβάλ-
λεται από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.

Διάφοροι άλλοι ανεξάρτητοι οργανισμοί όπως 
οι: NSF International και ConsumerLab.com, 
έχουν προγράμματα πιστοποίησης σχεδια-
σμένα να εκτιμούν κατά πόσο ένα συμπλήρω-
μα περιέχει πράγματι αυτά που ο παρασκευ-
αστής αναγράφει στην ετικέτα. Παρέχοντας 
στις βιομηχανίες την υπηρεσία αυτή με αντί-
τιμο, ο κάθε οργανισμός πιστοποίησης θέτει 
τα δικά του κριτήρια αξιολόγησης, κάποια 
μάλιστα πιο διεξοδικά από άλλα. Ορισμένοι 
ελέγχουν τις παρασκευαστικές πρακτικές, 
ενώ άλλοι κάνουν διαρκή επιτήρηση.
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Παρόλο που όλα αυτά αποτελούν βήματα 
προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι δύσκολο 
να καθοριστεί ακριβώς το τι σημαίνει ένα ει-
δικό σήμα πιστοποίησης στην ετικέτα ενός 
συμπληρώματος και οι διαφορές στα κριτή-
ρια του κάθε σήματος. Παρόλο που το σήμα 
πιστοποίησης βοηθάει στο να γνωρίζει κα-
νείς αν αγοράζει αυτό για το οποίο πληρώνει, 
στην πραγματικότητα δεν πιστοποιεί τη συ-
νολική ασφάλεια ή αποτελεσματικότητα του 
συμπληρώματος. Όταν ένα προϊόν δεν έχει 
σήμα πιστοποίησης, αυτό μπορεί να σημαίνει 
διάφορα: ότι το συμπλήρωμα δεν πληρούσε 
τα κριτήρια πιστοποίησης, ότι η αξιολόγηση 
βρίσκεται σε διαδικασία ή ίσως ότι το συμπλή-
ρωμα δεν έχει κατατεθεί προς εξέταση.

22.5.3 Ρυθμίσεις για τη Διαφήμιση 
των Συμπληρωμάτων 

Τι ισχύει με τα διαφημιζόμενα συμπληρώμα-
τα; Η Επιτροπή Ομοσπονδιακού Εμπορίου 
(FTC) ρυθμίζει τη διαφήμιση των συμπληρω-
μάτων όπως και τις διαφημίσεις στα ΜΜΕ και 
τη διαδικτυακή προώθηση. Αντίστοιχα με τον 
FDA, τα αποθέματά της για την παρακολού-
θηση είναι περιορισμένα.

22.5.4 Παραπλανητικές Τακτικές 
των Παρασκευαστών  

Διά νόμου στις ετικέτες των συμπληρωμά-
των επιβάλλεται να αναγράφεται ο Πίνακας 
Στοιχείων του Συμπληρώματος. Αν η ετικέτα 
φέρει επισημάνσεις, υποτίθεται ότι οφείλουν 
να είναι αξιόπιστες και όχι παραπλανητικές. 
Πράγματι, πολλοί παρασκευαστές συμπλη-
ρωμάτων παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες 
για τα προϊόντα τους. Όμως συχνά ο κατανα-
λωτής παραπλανάται, με αρνητικά αποτελέ-
σματα για την υγεία και την τσέπη του. 

Τακτικές και Iσχυρισμοί που Μπορεί να
Παραπλανήσουν τον Καταναλωτή

  Αποτελέσματα ερευνών που μπορεί να ισχύ-
ουν ή να μην ισχύουν για το προϊόν. Πιθανόν 
συμπληρώματα με διαφορετική ισχύ ή σύνθε-
ση ή που προέρχονται από διαφορετικά μέρη 
του φυτού.

 Πληροφορίες που πιθανόν να ισχύουν για 
το προϊόν. Η σύνθεση ή η δοσολογία μπορεί 
να διαφέρουν από το συμπλήρωμα που χρη-
σιμοποιήθηκε στην αρχική μελέτη. Οι πληρο-
φορίες συχνά παρουσιάζονται με τη μορφή 
διαγραμμάτων και πινάκων, προκειμένου να 
πείσουν τον καταναλωτή για την αξιοπιστία 
και τους ισχυρισμούς του προϊόντος. Ισχυρι-
σμοί ότι η έρευνα για την αποτελεσματικότη-
τα ή τον ισχυρισμό του προϊόντος βρίσκεται 
σε εξέλιξη. 

 Αναξιόπιστες μελέτες. Έρευνες που δεν 
έχουν δημοσιευτεί σε έγκυρα επιστημονικά 
περιοδικά. 

  Μαρτυρίες. Δηλώσεις που δε βασίζονται 
σε κάποια επιστημονική έρευνα αλλά σε ικα-
νοποιημένους πελάτες ή σε διάσημους. 
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22.6 Η Επιστημονική Έρευνα 
για τα Συμπληρώματα
 
Η σοβαρή έρευνα παρέχει στοιχεία από πολ-
λές, τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες με εικονικό 
φάρμακο (placebo-controlled), διπλές-τυφλές 
μελέτες. Δεν πρόκειται μόνο για μία μελέτη 
αλλά για αρκετές, που αναπαράγουν όμοια 
αποτελέσματα. Περισσότερα ερευνητικά δε-
δομένα απαιτούνται προκειμένου να ισχυρο-
ποιηθεί η αποτελεσματικότητα των συμπλη-
ρωμάτων αλλά και των ενεργών συστατικών 
τους. Ο σωστός σχεδιασμός των μελετών και 
η δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους σε 
έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, είναι σημα-
ντικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Δε θα πρέπει να αγνοηθεί το γεγονός πως 
πολλά συμπληρώματα, για παράδειγμα τα 
φυτικά, περιέχουν δύο ή περισσότερα ενεργά 
συστατικά. Ωστόσο, όλες οι βιοδραστικές ου-
σίες δεν έχουν ταυτοποιηθεί, ούτε είναι γνω-
στή η δράση τους. Επίσης:

  Η δραστικότητα του συστατικού μπορεί 
να διαφέρει όταν το ίδιο φυτικό συμπλήρωμα 
προέρχεται από διαφορετικά μέρη ενός φυ-
τού ή διαφορετικών ποικιλιών.

  Οι συνθήκες καλλιέργειας μπορεί να επη-
ρεάσουν την δραστικότητα των βιοενεργών 
συστατικών. 

  Ακόμα και εάν υπάρχουν ερευνητικά απο-
τελέσματα για την ασφάλεια και την αποτε-
λεσματικότητα ενός δραστικού συστατικού, 
μπορεί να μην υπάρχουν ασφαλή αποτελέ-
σματα για όλα τα συστατικά ή για το συνδυα-
σμό τους. Τυπικά η δραστικότητα των ενεργών 
συστατικών σε συνδυασμένα προϊόντα, είναι 
μικρότερη από το ποσό που χρησιμοποιείται 
σε μελέτες μεμονωμένων συστατικών. 

  Δεν υπάρχουν αρκετά επιστημονικά στοι-
χεία που να ορίζουν με ακρίβεια την ποσότη-
τα ενός συμπληρώματος ή των βιοενεργών 
συστατικών του που προσφέρει οφέλη στην 
υγεία, την ποσότητα που μπορεί να είναι βλα-
βερή, τις επιδράσεις στην υγεία, δόσεων άνω 
της δοσολογίας που αναγράφει η ετικέτα ή 

την όποια αλληλεπίδραση με άλλα τρόφιμα 
ή/και φάρμακα.

Έγκυρη και ασφαλής είναι η πληροφορία που 
διατίθεται από το National Institutes of Health 
συμπεριλαμβανομένου και του Office of 
Dietary Supplements και το National Center 
for Complementary Medicine and Alternative 
Medicine.
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1. Οδηγίες για τη Χρήση Συμπληρωμάτων Διατροφής

Σε περίπτωση λήψης οποιουδήποτε συμπληρώματος, θα πρέπει να:

  Εγκαταλείψτε την ιδέα ότι τα συμπληρώματα διατροφής αποτελούν απλές, άμεσες 
λύσεις στα προβλήματα υγείας. Ακόμα και τα συμπληρώματα όπως το ιχθυέλαιο και το 
ασβέστιο, που προσφέρουν οφέλη, χρειάζονται χρόνο και συνεχή χρήση για να θεωρη-
θούν αποτελεσματικά. 

   Παρακάμψτε τον δελεαστικό μύθο: “Ακόμα κι αν κάποιο συμπλήρωμα δε θα με βο-
ηθήσει, τουλάχιστον δε θα με βλάψει" Οι μεγάλες δόσεις που λαμβάνονται για αρκετά 
μεγάλο διάστημα (ή ο συνδυασμός με άλλα συμπληρώματα), μπορεί να είναι επιζήμιες 
για την υγεία.

  Αποφύγετε τη χρήση συμπληρωμάτων για να υποκαταστήσετε την υγιεινή διατροφή, τη 
συμβατική υγειονομική περίθαλψη ή την επίσκεψη στο γιατρό για κάποιο πρόβλημα υγείας. 
Ποτέ μην κάνετε μόνοι σας διάγνωση για κάποιο πρόβλημα υγείας.

  Συμβουλευτείτε το γιατρό πριν τη λήψη οποιουδήποτε συμπληρώματος. Αυτό είναι ιδι-
αίτερα σημαντικό αν ανήκετε σε κάποια ευπαθή ομάδα (πχ. κάτω των δεκαεννιά, έγκυος ή 
θηλάζουσα, ηλικιωμένοι, έχετε χρόνια νόσο, λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή ή αν πρόκει-
ται να υποβληθείτε σε εγχείρηση). Μιλήσετε με τον γιατρό σας για να επιβεβαιώσετε ότι το 
συμπλήρωμα που παίρνετε είναι ασφαλές και κατάλληλο για εσάς και για την κατάσταση 
της υγείας σας. Προετοιμαστείτε να συζητήσετε για τα εξής:

•	 Το όνομα του συμπληρώματος, τον τύπο και την ημερήσια ή εβδομαδιαία δόση. Εάν είναι 
διατροφικό συμπλήρωμα, θα φέρει τα δεδομένα του συμπληρώματος στη συσκευασία.

•	 	Για πόσο καιρό το παίρνετε ή σχεδιάζετε να το παίρνετε και γιατί;

•	 Πόσο καιρό παρουσιάζετε τα συμπτώματα που αντιμετωπίζετε με τα συμπληρώματα; Τα 
συμπτώματά σας βελτιώθηκαν;

•	 	Οι διατροφικές επιλογές μιας τυπικής ημέρας περιλαμβάνουν ενισχυμένες τροφές όπως 
κάποια δημητριακά και ποτά; Η υπερβολική πρόσληψη κάποιων συμπληρωμάτων και 
ενισχυμένων τροφών μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας.

•	 Κρατήστε ένα καθημερινό ημερολόγιο συμπληρωμάτων για να σας βοηθήσει να θυμη-
θείτε, ποιο συμπλήρωμα, πόσο συχνά, σε ποιά ποσότητα και γιατί το καταναλώνετε;

•	 Άλλα φάρμακα, συμπληρώματα (χωρίς ή με συνταγή γιατρού) που λαμβάνετε και άλλες 
εναλλακτικές πρακτικές υγείας. 

  Εκτός κι αν έχουν χορηγηθεί από παιδίατρο, να αποφεύγεται η χορήγηση συμπληρω-
μάτων ακόμη και φυτικών σε παιδιά και εφήβους! Τα συμπληρώματα διατροφής να διατη-
ρούνται σε μέρος ασφαλές, μακριά από την πρόσβαση των παιδιών! Τα συμπληρώματα σι-
δήρου για ενήλικες είναι η πιο συχνή αιτία παιδικών θανάτων από δηλητηρίαση στις Η.Π.Α. 
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  Διατηρείστε τα συμπληρώματα σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από την ηλεκτρική 
κουζίνα και όχι στο μπάνιο. Η ζέστη και η υγρασία επηρεάζουν την ποιότητα και την αποτελε-
σματικότητά τους. Να διατηρούνται στις αρχικές τους συσκευασίες (που φέρουν την ετικέτα).

   Προτιμήστε τα προϊόντα που φέρουν στην ετικέτα το εθελοντικό σήμα πιστοποίησης USP 
ή τα γράμματα NF. Παρόλο που κάποιες γνωστές εταιρείες επιλέγουν να πληρώσουν για ιδιω-
τική πιστοποίηση, άλλες δεν το κάνουν. Συχνά τα προϊόντα των μεγάλων εταιρειών περνούν 
από πιο αυστηρούς ελέγχους ποιότητας. Τα διάφορα σήματα πιστοποίησης αντιπροσωπεύουν 
διαφορετικά κριτήρια. Η πιο σημαντική εγγύηση που μας παρέχει το σήμα, δεν αφορά την 
ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα του προϊόντος, αλλά το ότι τα συστατικά που αναφέ-
ρονται στην ετικέτα αντιστοιχούν στο περιεχόμενο. Ο FDA έχει διαπιστώσει πως σε ορισμένα 
προϊόντα που κυκλοφορούν στο εμπόριο ως «φυσικά», υπάρχουν προσμείξεις.

  Θυμηθείτε ότι «φυσικό» δε σημαίνει απαραίτητα ασφαλές ή ήπιο. Για παράδειγμα το τσάι 
από φύλλα μέντας θεωρείται ασφαλές αλλά το συμπυκνωμένο έλαιο από τα φύλλα μέντας 
μπορεί να είναι τοξικό. 

  Ακολουθείστε τη δοσολογία που αναγράφεται και δώστε βάση στις προειδοποιήσεις. Η 
δόση καθορίζεται από τον παρασκευαστή, όχι από τον κανονισμό του FDA. Η αύξηση της δό-
σης χωρίς ιατρική επίβλεψη μπορεί να είναι επικίνδυνη, ακόμη κι αν πρόκειται για κάποιο ασή-
μαντο συστατικό.

  Ακολουθείστε τις οδηγίες στην ετικέτα. Κάποια συμπληρώματα είναι πιο αποτελεσματικά 
όταν λαμβάνονται μαζί με φαγητό και άλλα με άδειο στομάχι. Ζητήστε από τον γιατρό ή τον 
φαρμακοποιό μια λίστα τροφίμων και ποτών που θα πρέπει να αποφεύγετε όταν παίρνετε το 
συμπλήρωμα. 

  Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης. Τα συμπληρώματα χάνουν ένα μέρος της ισχύος τους όσο 
πλησιάζει η ημερομηνία λήξης.

  Αντισταθείτε στην παρόρμηση να προτείνετε συμπληρώματα σε άλλους. Ακόμη κι αν κά-
ποιο συμπλήρωμα λειτουργεί για σας, μπορεί να μην είναι ασφαλές ή αποτελεσματικό για κά-
ποιον άλλον.

  Παρακολουθείστε με σκεπτικισμό το εμπόριο συμπληρωμάτων και τους ισχυρισμούς που 
αναφέρονται στις ετικέτες και τις διαφημίσεις. Εκτός από την περίπτωση να μην είναι αποτελε-
σματικό, το συμπλήρωμα μπορεί να είναι ακριβό και επιβλαβές. 
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2. Οδηγίες για τα Συμπληρώματα Βιταμινών/Μετάλλων

   Θυμηθείτε πως η διατροφή προηγείται και τα συμπληρώματα έπονται. Αναλογιστείτε τις 
καθημερινές σας διατροφικές επιλογές και τις θρεπτικές ουσίες που προσφέρουν. Αν κάποιος 
ακολουθεί ένα Πρότυπο Διατροφής USDA ή το Σχέδιο Διατροφής DASH, το πιο πιθανό είναι ότι 
ήδη προσλαμβάνει όλες τις θρεπτικές ουσίες που χρειάζεται.

   Επιλέξτε τα συμπληρώματα με βάση τις ανάγκες σας, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, το 
φύλο και την ιατρική κατάσταση. 

   Για οικονομία προτιμήστε φτηνότερες μάρκες. Το να πληρώστετε παραπάνω για μια γνωστή 
μάρκα, δε σημαίνει απαραίτητα πως θα δρέψετε πρόσθετα οφέλη. Οι συνθετικές βιταμίνες 
συνήθως κοστίζουν λιγότερο από τις φυσικές. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως ο οργανι-
σμός δεν αναγνωρίζει τη διαφορά ανάμεσα στο συνθετικό και το φυσικό, μια και στο μεγαλύ-
τερο μέρος τους η χημική τους δομή είναι η ίδια. Μια εξαίρεση αποτελεί η «φυσική» βιταμίνη 
Ε που αναφέρεται ως d-alpha-tocopherol στη Λίστα Συστατικών, η οποία είναι πιο ισχυρή από 
τη συνθετική μορφή της (dl-tocopherol). 

   Μην παρασύρεστε από τα πρόσθετα συστατικά όπως αποστόλη, λεκιθίνη, PABA, βότανα και 
ένζυμα. Αυξάνουν το κόστος αλλά δεν προσφέρουν αποδεδειγμένα θρεπτικά οφέλη.

   Προσοχή στη διπλή δοσολογία. Αν ήδη παίρνετε κάποιο συμπλήρωμα πολυβιταμινών/με-
τάλλων, το να πάρετε επιπρόσθετα κάποια άλλη βιταμίνη ή μέταλλο ή να καταναλώνετε τρό-
φιμα ενισχυμένα με αυτή τη θρεπτική ουσία σε τακτική βάση, μπορεί να είναι υπερβολικό. 
Συμβουλευτείτε τις ετικέτες. 

3. Οδηγίες για τα Φυτικά και τα Άλλα Συμπληρώματα Βοτάνων

Βοηθητικά ή επιβλαβή; Παρόλο που τα φυτικά και τα άλλα συμπληρώματα βοτάνων πωλού-
νται χωρίς συνταγή, θα πρέπει κανείς να τα χρησιμοποιεί με προσοχή και διακριτικότητα. 

  Αναζητήστε αμερόληπτες, επιστημονικές πηγές πληροφοριών σχετικά με τα βότανα. Δεν 
είναι καλή ιδέα να βασίζεστε μόνο στους ισχυρισμούς των προϊόντων. Ο πολύ φτωχά προσδιο-
ρισμένος όρος «φυσικό», δε σημαίνει απαραίτητα ότι ένα προϊόν είναι ασφαλές ή υγιεινό. 

  Ενημερωθείτε για τους κινδύνους και τις πιθανές παρενέργειες. Στη συνέχεια αποφασίστε 
μαζί με τον γιατρό, αν το συμπλήρωμα είναι ασφαλές και κατάλληλο για σας ή αν υπάρχουν 
άλλες στρατηγικές που θα μπορούσαν να παρέχουν ασφαλή αποτελέσματα.

  Να συμβουλεύεστε πάντα έναν πιστοποιημένο ειδικό του χώρου της υγείας, κατά προτί-
μηση κάποιον που έχει εκπαιδευτεί στη φυτική ιατρική. Το Εθνικό Κέντρο Συμπληρωματικής 
και Εναλλακτικής Ιατρικής και τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας τονίζουν πως αυτό είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικό όταν παίρνει κανείς βότανα ως ιατρική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης της Κινε-
ζικής παραδοσιακής ιατρικής και της Αγιουρβέδα. Να είστε προσεκτικοί με όποιους αυτοαπο-
καλούνται «βοτανολόγοι», «γιατροί βοτάνων», «σύμβουλοι υγείας» ή «μάστερ βοτανολογίας». 
Οι ονομασίες αυτές δεν είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματικοι τίτλοι.

  Αν πάσχετε από σοβαρή ασθένεια, μην προσπαθείτε να αυτοθεραπευτείτε χρησιμοποιώ-
ντας φυτικά ή συμπληρώματα βοτάνων. Μπορεί έτσι να καθυστερήσετε την εφαρμογή μιας 
θεραπείας που θα μπορούσε να σας βοηθήσει.
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  Αν παίρνετε φάρμακα συνταγογραφημένα ή όχι, μιλήστε με τον γιατρό σας. Ο συνδυασμός 
με τα συμπληρώματα μπορεί να καταστήσει το φάρμακο αναποτελεσματικό ή να δημιουργή-
σει κάποια βλαβερή παρενέργεια. 

Αν πάρετε την έγκριση του γιατρού, χρησιμοποιείστε τα φυτικά συμπληρώματα σύμφωνα με 
τις οδηγίες. Επειδή τα φυτικά συμπληρώματα μπορεί να έχουν αποτελέσματα παρόμοια με των 
φαρμάκων, η υπερβολική ποσότητα μονομιάς μπορεί να αποβεί επικίνδυνη. 

  Προτιμήστε τα προϊόντα που περιέχουν ένα βότανο και όχι τα μείγματα βοτάνων, εκτός 
κι αν σας τα σύστησε κάποιος πιστοποιημένος γιατρός, ειδικός στις φυτικές θεραπείες. Αν 
παρουσιαστεί ανεπιθύμητο αποτέλεσμα μπορεί κανείς να αναγνωρίσει πιο εύκολα την πηγή, 
όταν παίρνει προϊόντα που περιέχουν μεμονωμένα βότανα. Αν ένα φυτικό προϊόν φαίνεται 
να προκαλεί αρνητικές παρενέργειες, πρέπει να διακοπεί η χρήση του και να επικοινωνήσετε 
αμέσως με το γιατρό. 

4. Οδηγίες για την Πρόσληψη Συμπληρωμάτων Ασβεστίου 

   Επιλέξτε ένα συμπλήρωμα ασβεστίου ή πολυβιταμινών /μετάλλων με βιταμίνη D. Η βιταμίνη 
D είναι απαραίτητη στην απορρόφηση του ασβεστίου.

  Αποφύγετε συμπληρώματα ασβεστίου με δολομίτη, ανεπεξέργαστο κέλυφος στρειδιών ή 
το οστεάλευρο που δεν είναι εγκεκριμένο από τις ανάλογες αρχές. Μπορεί να περιέχουν μι-
κρές ποσότητες επικίνδυνων στοιχείων και ουσιών όπως μόλυβδο, αρσενικό, υδράργυρο ή 
κάδμιο.  

   Όσο για το ασβέστιο που προέρχεται από κοράλι, δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν 
ότι είναι καλύτερο. Επειδή προέρχεται από κοραλλιογενείς υφάλους μπορεί να προκαλέσει 
αντίδραση στα άτομα με αλλεργίες στα οστρακοειδή. Επίσης είναι πιθανό να περιέχει μόλυ-
βδο, που μπορεί να είναι επικίνδυνος. 

  Χρησιμοποιείστε τα συμπληρώματα ασβεστίου για το λόγο που προορίζονται (ως συμπλη-
ρώματα) και όχι ως τη μοναδική πηγή ασβεστίου. Παρόλο που τα συμπληρώματα ασβεστίου 
μπορούν να αυξήσουν ή/και να ενισχύσουν την πρόσληψη, δεν παρέχουν τα άλλα θρεπτικά 
συστατικά που χρειάζονται τα οστά και ο οργανισμός όπως βιταμίνη D, μαγνήσιο, φώσφορο 
και βόριο. 

   Λάβετε τα συμπληρώματα ασβεστίου και σιδήρου σε διαφορετικές ώρες την ημέρα για κα-
λύτερη απορρόφηση και των δύο μετάλλων. 

   Εάν λαμβάνετε δύο ή τρείς ταμπλέτες καθημερινά, πάρτε μία το πρωί, μία το μεσημέρι και 
μία το βράδυ, ώστε να απορροφηθούν καλύτερα. Τα συμπληρώματα ασβεστίου απορροφώ-
νται καλύτερα σε δόσεις των ≤500mg.

  Ακολουθείστε τη δοσολογία που συστήθηκε από το σύμβουλο υγείας σας ή το γιατρό σας. 
Το Ανώτατο Ανεκτό Επίπεδο Πρόσληψης (UL) είναι τα 2.500mg ημερησίως, από τροφές και 
διατροφικά συμπληρώματα.

   Πίνετε πολλά υγρά με τα συμπληρώματα ασβεστίου, για να αποφύγετε τη δυσκοιλιότητα. Η 
λακτόζη και η βιταμίνη D του γάλατος βοηθούν την απορρόφηση του ασβεστίου.



687

Κεφάλαιο 22    Συμπληρώματα Διατροφής

ΔΙ
ΑΤ

ΡΟ
ΦΗ

 ΓΙ
Α Ε

ΙΔ
ΙΚ

ΕΣ
 ΚΑ

ΤΗ
ΓΟ

ΡΙ
ΕΣ

   Εάν παίρνετε φάρμακα ή άλλα συμπληρώματα, ρωτήστε το γιατρό ή το διατροφολόγο/δι-
αιτολόγο σας για τυχόν αλληλεπιδράσεις. Για παράδειγμα το ασβέστιο και η τετρακυκλίνη δη-
μιουργούν ένα σύμπλοκο, με αποτέλεσμα κανένα να μην απορροφάται επαρκώς. Το ασβέστιο 
αναστέλλει επίσης την απορρόφηση του μαγνησίου, του φώσφορου και του ψευδάργυρου.

   Εάν δεν πίνετε γάλα και επιθυμείτε μια εναλλακτική λύση, δοκιμάστε χυμούς ενισχυμένους 
σε ασβέστιο και βιταμίνη D ή/και αναψυκτικά σόγιας. Ένα φλιτζάνι από το καθένα τους περιέ-
χει ~300mg ασβεστίου, την ίδια ποσότητα με ένα φλιτζάνι γάλα.

5. Οδηγίες για την Πρόσληψη Συμπληρωμάτων Σιδήρου

Οι γιατροί συχνά συνιστούν συμπληρώματα σιδήρου στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, στις 
εγκύους, στα παιδιά και στους έφηβους.

  Επιλέξετε μια μορφή σιδήρου που να απορροφάται σε μεγαλύτερο ποσοστό.

  Ελέγξτε τη δοσολογία πριν από την επιλογή του συμπληρώματος σιδήρου. Οι δόσεις των 
15 έως 30mg την ημέρα, πιθανόν να είναι οι κατάλληλες. Υψηλότερες δόσεις θα πρέπει να λαμ-
βάνονται μόνο εάν συστήνονται από το θεράποντα ιατρό. Επειδή η απορρόφηση του σιδήρου 
ελαττώνεται όσο αυξάνεται η δόση, είναι προτιμότερο το συμπλήρωμα να καταναλώνεται σε 
δύο ή τρεις μικρότερες δόσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

  Πάρτε το συμπλήρωμα σιδήρου με άδειο στομάχι, μεταξύ των γευμάτων ή πριν την ώρα 
του ύπνου, για να ενισχύσετε την απορρόφηση του. Η απορρόφηση μπορεί να μειωθεί έως και 
50% όταν λαμβάνεται με κάποιο γεύμα ή μικρογεύμα. Αλλά εάν η ναυτία και η δυσκοιλιότητα 
δημιουργούν πρόβλημα, πάρτε τα συμπληρώματα σιδήρου με το φαγητό.

  Ο χυμός και το νερό, σε αντίθεση με το γάλα, το τσάι και τον καφέ, ενισχύουν την απορρό-
φηση του σιδήρου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως δεν είναι απαραίτητο να καταναλώνεται 
χυμός πορτοκαλιού με τα συμπληρώματα σιδήρου. Αντίθετα από τον μη αιμικό σίδηρο των 
τροφών φυτικής προέλευσης, ο σίδηρος στα συμπληρώματα είναι σε απορροφήσιμη μορφή.

   Να πίνετε πολύ νερό για να σας βοηθήσει να αποφύγετε τη δυσκοιλιότητα, μια συνηθισμέ-
νη παρενέργεια που συνοδεύει λήψη συμπληρώματος σιδήρου. 

  Αποθηκεύστε τα, εκεί που δε μπορούν να τα φτάσουν τα παιδιά. Τα συμπληρώματα σιδή-
ρου για ενήλικες μπορεί να είναι υπερβολικά τοξικά για τα παιδιά.

  Οι ενήλικες άνδρες και οι γυναίκες στην εμμηνόπαυση, να είστε προσεκτικοί. Για εσάς, η 
ανεπάρκεια σιδήρου μπορεί να είναι μια συνηθισμένη κατάσταση. Τα να παίρνετε κάποιο συ-
μπλήρωμα σιδήρου ή πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα ή συμπλήρωμα μετάλλων με σίδηρο, 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την υπερφόρτιση του οργανισμού με σίδηρο και μπορεί να 
οδηγήσει σε αιμοχρωμάτωση.




