
Które substancje pomocnicze w suplementach są nieszkodliwe dla zdrowia i mogą być stosowane 

przez alergików oraz kobiety w ciąży i matki karmiące? 

1. Hydroksypropyloceluloza – substancja wypełniająca, bezpieczna 

2. Hydroksyetyloceluloza – substancja wypełniająca, bezpieczna 

3. Celuloza mikrokrystaliczna – substancja wypełniająca, bezpieczna 

4. Stearynian magnezu – przeciwzbrylacz, bezpieczny 

5. Tlenek żelaza, magnezu, sole wapniowe i fosforanowe – przeciwzbrylacz, pochłaniające, 

bezpieczne 

6. Żelatyna - składnik otoczek suplementów kapsułkowanych 

 

Które substancje pomocnicze w suplementach są prawdopodobnie nieszkodliwe lub szkodliwość ich 

jest niewielka, albo nie została udowodniona, albo wyniki badań są sprzeczne, jednak w większości 

nie potwierdzają szkodliwego wpływu na organizm, powinny być stosowane z ostrożnością przez 

kobiety w ciąży i matki karmiące oraz alergików? 

4. Dwutlenek tytanu – barwnik, w większych ilościach może powodować podrażnienie błony śluzowej 

przewodu pokarmowego? Miejscowy stan zapalny? 

5. Talk – substancja wypełniająca, w większych ilościach może powodować miejscowy stan zapalny? 

6. Wosk Carnauba – substancja powlekająca, może uczulać 

7. Wosk pszczeli* nie dotyczy osób uczulonych na produkty pszczele – substancja powlekająca, może 

uczulać 

8. Koszenila – barwnik, może uczulać, naturalny, prawdopodobnie bezpieczny 

9. Szelak - żywica, nie wchłania się z przewodu pokarmowego, może u wrażliwych osób powodować 

objawy alergiczne, środek powlekający 

 

UWAGA! Większość badań potwierdzających szkodliwość dwutlenku tytanu i talku dotyczy badań in 

vitro lub innej niż doustna droga podania (na przykład pozajelitowa lub inhalacyjna). Wyników tych 

badań nie można odnieść do szkodliwego działania tych związków chemicznych po spożyciu, 

ponieważ nie wchłaniają się z przewodu pokarmowego. W związku z tym nie mogą działać na narządy 

wewnętrzne. Innym przykładem może być silnie trujący siarczan baru, który jest podawany doustnie 

w badaniach obrazowych (papka barytowa). Trucizny te działałyby wprawdzie toksycznie, ale dopiero 

po wchłonięciu z przewodu pokarmowego. Wyniki badań na zwierzętach nie można odnieść w 

prostych sposób do ludzi. Oczywiście talk i dwutlenek tytanu mogą powodować alergię kontaktową, 

ale dotyczy to indywidualnych przypadków. 

 

Które substancje pomocnicze mają niekorzystny wpływ na zdrowie i powinny być unikane przez 

wszystkich? 

1. Sorbitol – substancja słodząca, działa przeczyszczająco, może powodować gazy i ból brzucha 



2. Mannitol – substancja słodząca, działa przeczyszczająco, może powodować gazy i ból brzucha 

3. Sukraloza – substancja słodząca, może działać szkodliwie w większych ilościach 

4. Cyklaminian, sacharyna, aspartam – większość badań nie potwierdza tak szkodliwego wpływu , jak 

dawniej uważano, jednak najlepiej unikać suplementów z tymi dodatkami 

5. Laktoza – substancja wypełniająca, działa przeczyszczająco 

6. Żółcień chinolinowa – barwnik, może powodować reakcję anafilaktoidalną 

7. Czerwień koszenilowa – barwnik, może powodować reakcję anafilaktoidalną 

8. PEG, Makrogole – substancje pochłaniające, przeczyszczają. 
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Superżywność posiada pewne wspólne cechy. Charakteryzuje się bogactwem witamin i minerałów, 

dobrym składem aminokwasowym, zawiera najczęściej kwasy tłuszczowe wielonienasycone, 

polisacharydy o działaniu immunostymulującym lub immunomodulującym, wywiera ogólnie 

korzystny wpływ na zdrowie. 

Olejek inca inchi – zaliczany do superżywności w Japonii, Chinach, USA, od wieków spożywany przez 

plemiona peruwiańskie, ale w krajach UE nie jest dopuszczony do spożycia, można go zakupić jako 

kosmetyk. Jeżeli zostanie uznany za żywność, będzie to tak zwana „Nowa żywność”, zgodnie z 

rozporzadzeniem UE z 1997 roku z późniejszymi zmianami. Zawiera 90-95% wielonienasyconych 

kwasów tłuszczowych, z czego 60% to kwasy omega-3, alfa-linolenowy, a 35-40% - kwasy omega-6, w 

tym głównie gamma-linolenowy. Otrzymywany jest z drzewa Sacha Inchi. 

Noni, morwa indyjska – sok z Noni jest znanym suplementem diety. Zawiera irydoidy o działaniu 

adaptogennym. Noni wykazuje działanie przeciwnowotworowe na liniach komórkowych in vitro, 

przecimutagenne i antyproliferacyjne - proapoptotyczne. Za działanie to odpowiada skopoletyna, 

oraz antrachinony – głównie damnakantan, które jednak występują nie w owocach, a w korzeniach 

rośliny. Noni pochodzi z Polinezji. 

Chlorella – roślina, zielenica, glon. Zawiera aminokwasy rozgałęzione, BCAA, leucynę, izoleucynę, 

walinę, dużą ilość chlorofilu, beta-karoteny, tryptofan i tyrozynę. Najbardziej wiarygodne źródło 

witaminy B12 o rzeczywistej funkcji biologicznej w organizmie człowieka. Ze względu na twardą 

ścianę celulozową jest trudniej przyswajalna niż spirulina. 



Maca, Lepidium peruvianum – roślina z Peru, o korzeniu w kształcie żołtej, fioletowej, 

pomarańczowej lub czarnej bulwy. Zawiera alkaloidy – makainę, oraz benzyloamidy – makarydynę i 

makamidy. Maca wykazuje działanie adaptogenne, podobne do żeń-szenia, poprawia ukrwienie 

narządów płciowych i błon komórkowych, zwiększa przepływ krwi, zapobiega okołonaczyniowym 

stanom zapalnym, działa ogólnie wzmacniająco. Może być pomocna w leczeniu niepłodności męskiej. 

Trawa pszeniczna – sok z trawy pszenicznej, 10-15-dniowej jest bogaty w witaminy: C, B1, B2, B6, PP, 

rutynę, magnez, selen, miedź, kobalt, bor, indol, enzymy: katalazę, dysmutazę ponadtlenkową SOD, 

glutation, peroksydazę, oraz chlorofil. Źródło zwłaszcza chlorofilu o potencjalnych właściwościach 

przeciwutleniających oraz detoksykacyjnych – chelatujących. Należy jednak pamiętać, że enzymy 

zawarte w trawie pszenicznej nie działają po podaniu doustnym, a ich działanie miejscowe po 

zastosowaniu w lipofilnych maściach i kremach jest wątpliwe. 
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