42 |

| zdrowie

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

W dzisiejszych czasach
dokładamy wszelkich starań,
aby zdrowo się odżywiać,
ćwiczyć i przyjmować
odpowiednie suplementy diety,
chcąc uzupełnić niedobory
żywieniowe. Należy jednak
pamiętać, że możemy się
suplementować, ale nie
przyniesie to nic dobrego, jeśli
witaminy i minerały nie będą
dobrze wchłaniane.
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ączenie niektórych suplementów witaminowych i mineralnych z określonymi pokarmami,
napojami i innymi składnikami
odżywczymi pozwala organizmowi skuteczniej je wchłaniać. Na przykład witamina C zwiększa biodostępność
prawie wszystkich innych witamin, więc
przyjmowanie suplementów witaminowych z sokiem pomarańczowym jest
łatwym sposobem na poprawę ich przyswajania.

12 sposobów
na skuteczniejszą
wchłanialność
witamin
1. Witaminy rozpuszczalne
w tłuszczach a witaminy
rozpuszczalne w wodzie.

Poznanie różnicy między witaminami
rozpuszczalnymi w tłuszczach a witaminami rozpuszczalnymi w wodzie jest bardzo ważne.
Witamina A, witamina D, witamina
E i witamina K są rozpuszczalne w tłuszczach i tym samym magazynowane
w organizmie, przez co mogą stać się toksyczne, jeśli będą przyjmowane w bardzo
dużych dawkach. Z drugiej strony, niewchłonięte rozpuszczalne w wodzie witaminy są wydalane z moczem. Wszystkie
witaminy z grupy B i witamina C są rozpuszczalne w wodzie.
Czasami po przyjęciu multiwitaminy zauważysz, że twój mocz jest jasnożółty. Dzieje się tak, ponieważ organizm
pozbywa się witamin rozpuszczalnych
w wodzie, których nie może wchłonąć.

2. Lepsze wchłanianie
witamin rozpuszczalnych
w tłuszczach

Przyjmowanie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach z posiłkiem zawierającym tłuszcz pomoże w ich przyswajalności. Jeśli rano zażywamy witaminy A,
D, E lub K, do śniadania należy dołączyć
pełnotłusty nabiał, masło orzechowe lub

inne zdrowe, wysokotłuszczowe potrawy.
Badania pokazują, że ta prosta strategia
może poprawić wchłanianie witaminy
D nawet o 32%.

3. Suplementy witaminowe
i mineralne należy
przyjmować z posiłkiem,
za wyjątkiem żelaza

Wszyscy słyszeliśmy, że powinniśmy przyjmować witaminy ze zbilansowanym posiłkiem, aby uniknąć rozstroju żołądka, dodatkowo w większości przypadków poprawia
to również ich wchłanianie. Kiedy jemy,
uruchamiamy procesy trawienne, które
pozwalają organizmowi wchłonąć mikroelementy z pożywienia, co pozwoli również
na wchłanianie suplementów.
Żelazo jest jedynym wyjątkiem od tej
reguły. Chociaż może wywoływać nudności, należy przyjmować je na pusty żołądek, aby uzyskać jego najlepsze wchłanianie. Aby jeszcze bardziej zwiększyć
wchłanianie – warto je zażywać z suplementem witaminy C.
Aminokwasy, enzymy i suplementy
ziołowe należy przyjmować 30 minut
przed jedzeniem lub dwie godziny później.

4. Interakcje i skutki
uboczne w połączeniu
z lekami

Jeśli bierzemy leki, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z potencjalnych skutków
ubocznych i interakcji. Niektóre kombinacje mogą zmniejszyć skuteczność witamin
lub leków, podczas gdy inne mogą wzmocnić ich działanie.
Łączenie suplementów z lekami
może narazić cię na przedawkowanie
i inne problemy zdrowotne. Na przykład wapń – hamuje wchłanianie zwykłych leków na tarczycę, dlatego należy
je przyjmować w odstępie co najmniej
kilku godzin.
Jeśli zażywamy jakiekolwiek leki,
należy porozmawiać z lekarzem, czy aby
nie wchodzą sobie w drogę z suplementami.

5. Jakie witaminy i minerały
należy przyjmować razem

Skuteczność niektórych witamin i minerałów zwiększy się, jeśli będą przyjmowane

razem. Na przykład zawsze należy przyjmować wapń z witaminą D i witaminą
K. Te dwie witaminy pomagają kościom
wchłaniać wapń, który jest kluczowy dla
utrzymania mocnych kości.
Jak wspomniano powyżej, witamina C poprawia wchłanianie żelaza
(i wielu innych składników odżywczych),
ale korzyści się na tym nie kończą. Witamina C przeciwdziała również nudnościom i zaparciom, których niektórzy
ludzie doświadczają podczas przyjmowania suplementów żelaza.

jelit. Pomagają organizmowi w trawieniu pokarmów i lepszym wchłanianiu
składników odżywczych, niezależnie
od tego, czy pochodzą z pożywienia czy
z suplementów.
Enzymy trawienne pomagają również w trawieniu, rozbijając pokarm
na mniejsze kawałki, co umożliwia
organizmowi łatwiejsze wchłanianie
składników odżywczych. Są szczególnie pomocne dla osób z nietolerancjami
pokarmowymi, na przykład laktozy lub
glutenu.

6. Jakich suplementów nie
łączyć

10. Przechowywanie
suplementów

Są pewne kombinacje, których należy
unikać. Na przykład wapń hamuje wchłanianie żelaza. Najlepszą strategią jest
przyjmowanie wapnia podczas posiłku,
a następnie przyjmowanie suplementu
żelaza kilka godzin później lub na czczo
rano.
Dzielenie dawek jest również inteligentną strategią, jeśli chodzi o witaminy rozpuszczalne w wodzie. Ciało może
wchłonąć tylko określoną ilość na raz,
a reszta zostanie wydalona. Najlepszym
rozwiązaniem jest podzielenie zalecanej dawki na dwie lub trzy mini-dawki
w ciągu dnia.

Sposób przechowywania witamin będzie
miał bezpośredni wpływ na ich moc.
Praktyczną zasadą jest przechowywanie wszystkich suplementów w szczelnie zamkniętym pojemniku w chłodnym,
ciemnym miejscu. Niektóre suplementy,
takie jak kwasy tłuszczowe omega-3, rozkładają się pod wpływem powietrza, światła i ciepła.

11. Przyjmuj witaminy

o właściwej porze dnia

7. Unikajmy brania
suplementów z sokiem
grejpfrutowym

Sok grejpfrutowy nie łączy się dobrze
z witaminami i lekami. Może zakłócać
wchłanianie niektórych suplementów,
albo zwiększać siłę działania innych.

W większości przypadków najlepiej
jest przyjmować witaminy z porannym posiłkiem, ale niektóre witaminy będą najskuteczniejsze, jeśli będą
przyjmowane o określonych porach
dnia. Na przykład witaminy z grupy
B (zwłaszcza witamina B12) dodają ci
energii, dlatego najlepiej przyjmować
je rano. Magnez ma działanie uspokajające, dlatego lepiej przyjmować go
wieczorem.

8. Badanie krwi

12. Kofeina a suplementy

Badanie krwi to najlepszy sposób, aby
dowiedzieć się, czy mamy odpowiednią
ilość ważnych składników odżywczych.
To świetny sposób dla wegan, aby upewnić się, że nie brakuje im żelaza i witaminy
D ze względu na dietę roślinną.

9. Probiotyki i enzymy
trawienne

Prawie każdy może skorzystać na włączeniu probiotyków i enzymów trawiennych do codziennej diety. Probiotyki
są niezbędne do utrzymania zdrowia

Większość z nas przepada za poranną
kawą, ale kofeina może zaburzać wchłanianie witamin i minerałów. Ponieważ
jest diuretykiem, przyspiesza wydalanie
moczu, co oznacza, że wydalamy rozpuszczalne w wodzie witaminy, zanim zostaną
wchłonięte.
Najlepiej poczekać około godziny
po wypiciu kawy przed przyjęciem suplementów. To samo dotyczy herbaty, napojów energetyzujących, napojów gazowanych, czekolady i innych produktów spożywczych zawierających kofeinę.
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