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Beata Wdowczyk-Murfitt
Dip ION, terapeutka żywieniowa
www.lasantebybeata.co.uk

Bez wątpienia witamina D
jest jednym z najważniejszych
mikroelementów, jeśli chodzi
o zdrowie, dlatego spożywanie
pokarmów zawierających
witaminę D jest tak ważne. Jest
zaangażowana we wszystko,
od odporności po funkcjonowanie
mózgu, a naukowcy wciąż
regularnie odkrywają nowe
sposoby, którymi witamina D
wpływa na samopoczucie.

J

ednak przy ograniczonym wyborze dostępnych pokarmów zawierających witaminę D, ogromna
część populacji jest zagrożona jej
niedoborem. Wielu z nas po prostu nie otrzymuje wystarczającej ilości
tej ważnej witaminy, aby móc skutecznie zaspokajać swoje potrzeby.
Włączenie do diety szerokiej gamy
produktów bogatych w witaminę D może
zmniejszyć ryzyko jej niedoboru i pomóc
w optymalizacji zdrowia.

Co to jest witamina D?

Witamina D jest witaminą rozpuszczalną w tłuszczach. Odgrywa kluczową
rolę w wielu aspektach zdrowia. Wśród
witamin wyróżnia się tym, że może być
wytwarzana przez organizm dzięki ekspozycji na słońce, dlatego często nazywa
się ją „witaminą słoneczną”. Jej wyjątkowość to umiejętność działania jako hormon steroidowy oraz udział we wszystkim, od kontroli wagi po zdrowe kości.
Jeśli nie możesz spędzać wystarczająco dużo czasu na zewnątrz lub mieszkasz
w miejscu, w którym ekspozycja na słońce
jest ograniczona – istnieje wiele innych
sposobów zaspokojenia zapotrzebowania na witaminę D. Regularne dodawanie do diety kilku porcji produktów w nią
bogatych pozwala uzyskać to, czego potrzebujesz, nawet bez wychodzenia z domu.

Pokarmy zawierające
witaminę D

Spędzanie od pięciu do 30 minut w słońcu
co najmniej dwa razy w tygodniu – to naj-

Najważniejszy
mikroelement –
witamina D
lepszy sposób na uniknięcie niedoboru.
Możesz wspomóc się pokarmami bogatymi w witaminę D. Oto kilka najlepszych
źródeł, które pomogą ci zaspokoić dzienne
zapotrzebowanie na tę ważną witaminę
rozpuszczalną w tłuszczach: olej z wątroby
dorsza, dziki łosoś, makrela, tuńczyk, sardynki, wątróbka wołowa, jajka, kawior,
grzyby Shiitake, boczniaki.

Korzyści

Wiemy, że witamina D ma kluczowe znaczenie dla wszystkich funkcji organizmu.
Odgrywa ważną rolę w zachowaniu sprawności mózgu, ma korzystny wpływ na kości
czy odporność organizmu. Oto pięć głównych korzyści wynikających ze spożywania pokarmów, zawierających witaminę D.
Może pomóc w kontroli wagi
Jeśli pomimo przestrzegania rygorystycznej diety i planu ćwiczeń masz problem z pozbyciem się upartego tłuszczu
z brzucha, być może nadszedł czas, aby
zacząć spożywać pewne pokarmy bogate
w witaminę D. Badania sugerują, że może
istnieć związek między otyłością a niedoborem witaminy D, a niektóre badania
pokazują nawet, że wystarczająca ilość tej
kluczowej witaminy może również pomóc
w utracie wagi.
Poprawia zdrowie mózgu
Niedobór witaminy D może być związany z wyższym ryzykiem wystąpienia
schizofrenii.
Może pomóc w zapobieganiu
powstawaniu raka
Nie jest tajemnicą, że to, co włożysz
na talerz, może mieć duży wpływ na ryzyko
wystąpienia chorób przewlekłych, takich
jak rak, ale czy wiesz, że poziom witaminy
D również może mieć na to wpływ? Chociaż badania są nadal ograniczone, aby
dokładnie określić, w jaki sposób witamina D może wpływać na ryzyko raka,
niektóre jednak wykazały, że niedobór
witaminy D może być powiązany z wyższym ryzykiem niektórych typów raka,
w tym raka prostaty, piersi i okrężnicy.
Wzmacnia kości
Jedną z najbardziej znanych zalet
witaminy D jest jej silny wpływ na gęstość
kości. W rzeczywistości jednym z charakterystycznych objawów ciężkiego niedoboru witaminy D jest krzywica – choroba
dotykająca dzieci i charakteryzująca się
nieprawidłowościami kości i zmniejszoną
gęstością mineralną kości.
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Bezpłatne webinary
Zapraszamy na prowadzone przez
Beatę Wdowczyk-Murfitt webinaria,
z których dowiecie się więcej o zdrowym odżywianiu i wzmacnianiu
odporności organizmu.
Szczegóły na stronie
www.londonspark.org.uk

Chociaż krzywica jest obecnie niezwykle
rzadka, to inne choroby kości, takie jak osteoporoza, są nadal bardzo powszechne. Niedobór witaminy D jest nie tylko związany
ze zwiększonym ryzykiem osteoporozy, ale
także ze zmniejszoną gęstością mineralną
kości i wyższym ryzykiem złamań u osób
starszych. Spędzanie czasu na świeżym
powietrzu i spożywanie pokarmów zawierających witaminę D w diecie to sposoby
na utrzymanie zdrowych i mocnych kości.
Oczywiście, oprócz jedzenia dużej ilości
pokarmów bogatych w witaminę D, upewnij się, że twoja dieta zawiera również dużą
ilość wapnia, fosforu, potasu i magnezu, aby
poprawić zdrowie kości.
Poprawia funkcję odpornościową
Podczas, gdy wiele osób ma tendencję
do kichania i pociągania nosem w okresie
zimowym, niewielu zdaje sobie sprawę,
że niski poziom witaminy D może być
źródłem pewnych problemów immunologicznych i infekcji. Badania wykazały,
że witamina D pomaga w replikacji komórek i uważa się, że pomaga chronić przed
rozwojem chorób autoimmunologicznych
i infekcji, takich jak przeziębienie. Witamina D może również pomóc w zapobieganiu przedłużającym się stanom zapalnym, które często uważa się za przyczynę
wielu chorób przewlekłych.
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Największa wytwórnia
oraz hurtownia
sztukaterii gipsowej w Londynie

Objawy niedoboru
witaminy D

Witamina D odgrywa integralną rolę
w prawie każdym aspekcie zdrowia, dlatego też regularne przebywanie na słońcu
i włączenie do diety dużej ilości witaminy
D są absolutnie niezbędne.
Badania wskazują, że niski poziom
witaminy D jest powiązany z wieloma przewlekłymi schorzeniami, w tym z osteoporozą, chorobą wieńcową, cukrzycą, zaburzeniami autoimmunologicznymi, nowotworami. Niski poziom witaminy D może
również siać spustoszenie w codziennym
życiu i powodować mnóstwo negatywnych
skutków ubocznych. Niektóre z najczęstszych objawów niedoboru too słabienie
i chroniczne zmęczenie, depresja, problemy
ze snem, niepokój, łamliwe kości, osłabiony
układ odpornościowy, zapalenia i obrzęki.
Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych
objawów lub masz inne obawy dotyczące
niskiego poziomu witaminy D, warto skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu i zbadać poziom witaminy D.

Nasza firma oferuje szeroką game produktów:
 Listwy sufitowe (cornices & covings)
 Rozety ozdobne (Ceiling roses)
 Panele ścienne (Panels & Dado rails)
 Łuki drzwiowe (Corbels)
 oraz inne gipsowe ozdoby do domu
Ponad to, oferujemy:
 Dorabianie oraz odwzorowanie wszystkich
gipsowych elementów
 Montaż wszystkich naszych produktów
 Dostawa do domu lub budowy
 Darmowa wycena oraz pomiary z placu budowy
 Darmowa wycena online oraz przez telefon
 Darmowa wysyłka katalogu
Tekst powstał w ramach projektu
‘Strengthening Polish families –
strengthening Brent community’,
dofinansowanego przez
London Borough of Brent

Zapraszamy do naszej hurtowni
Unit J, Field Way
Greenford UB6 8UN
0208 578 1644 / 0208 578 8978
info@cornicescentre.co.uk

