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Περίληψη. 

 

Τα συμπληρώματα διατροφής είναι διατροφικά προϊόντα που στοχεύουν στη 

συμπλήρωση μιας συνήθους δίαιτας. Η χρήση τους εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες όπως το φύλο και την ηλικία. Για κάποιες ομάδες πληθυσμών, κρίνονται 

αναγκαία για την υγεία τους . Η αλόγιστη κατανάλωσή τους , όμως, δεν είναι πάντα 

ασφαλής, αφού έχουν παρατηρηθεί παρενέργειες και φαινόμενα τοξικότητας. Μέχρι 

και σήμερα γίνονται έρευνες ώστε να βρεθούν ασφαλείς δόσεις και διάρκεια χρήσης 

των διαφόρων συμπληρωμάτων. Στην αγορά της Ευρώπης τα συμπληρώματα που 

κυκλοφορούν έχουν ελεγχθεί αυστηρά και ακολουθούν τους κανόνες που ορίζει το 

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως θέμα τη χρήση  συμπληρωμάτων διατροφής 

στην περιοχή της Ρόδου, της Κρήτης και της Θεσσαλονίκης. Στόχος της μελέτης είναι 

να βρεθεί κατά πόσο οι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών γνωρίζουν και 

χρησιμοποιούν τα συμπληρώματα. Για να υλοποιηθεί αυτός ο σκοπός 

χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια που απευθύνονταν στο γενικό πληθυσμό.  Το 

μεγαλύτερο μέρος των 1200 ερωτηματολογίων απαντήθηκε από γυναίκες σε ποσοστό 

55,3% (664 γυναίκες), ενώ πιο κοινό εύρος ηλικιών ήταν αυτό των 21-30 σε ποσοστό 

37,9%. 

Αποτελέσματα: Οι χρήστες συμπληρωμάτων αποτέλεσαν το  55% του πληθυσμού , 

με πιο κοινό λόγο χρήσης να αναφέρεται η βελτίωση της φυσικής κατάστασης, λόγος  

που αποδεικνύεται ορθά, αποτελώντας μια από τις πιο κοινές θετικές αλλαγές. Οι 

πολυβιταμίνες ήταν το συνηθέστερο συμπλήρωμα που λαμβάνεται, ενώ κατά την 

αγορά η αναγνωσιμότητα της εταιρείας παραγωγής ήταν η δημοφιλέστερη απάντηση.  

Και όμως το 39,5% και 35,1% αυτών δηλώνουν πως με μια ισορροπημένη διατροφή 

θα μπορούσαν ή νομίζουν πως θα μπορούσαν, αντίστοιχα,  να έχουν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα χωρίς την κατανάλωση συμπληρωμάτων. 

Συμπεράσματα: Πάνω από το μισό πληθυσμό του δείγματος παίρνει συμπληρώματα 

(55%), ενώ λιγότεροι από του μισούς  δήλωσαν πως γνωρίζουν  τι είναι  ή νομίζουν 

πως ξέρουν. Αυτό δείχνει πως παρότι κάποιοι δεν τα γνωρίζουν τόσο καλά, ωστόσο 

τα χρησιμοποιούν. 
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Abstract. 

 

Dietary supplements are products intended to add further nutritional value to the daily 

diet. Their use depends from several factors like the sex and age. In some groups are 

necessary to their health conditions. However their consumption is not always 

beneficial, and that's proved by side effects and toxicity's effects. Researches for safe 

doses and safe use's duration are proceeded until today. At the EU market, the 

supplements that are available for use, have passed from severe test and are 

harmonized with the regulation of European Parliament.  

This senior thesis has as theme the use of dietary supplements in three Greece’s 

locations, Rhodes, Crete and Thessaloniki. The aim of this study is to find, how many 

things, the residents of these locations, know about supplements and if they use them.  

For this purpose, are used questionnaires, which addressed in the general population 

The biggest part of 1200 questionnaires are answered by women, with percentage 

55,3% (664 women) and the most common range of age it was that of 21-30, the 

37,9% of the sample. 

Results: The 55% of the population uses supplements and the most common reason 

seems to be the improvement of physical condition, in which we have important 

results. Multivitamins are the first in preference. Furthermore people seem to buy a 

supplement with main criteria the popularity and recognition of the 

producer/company. Yet a percent of 39, 5% believes that a normal and balanced diet 

provides the necessary nutrients with no further consumption of supplements. 

Conclusion: Over the half of the population that took part in our research uses 

supplements although less than the half claimed to know or to believe knowing the 

negative effects a supplement can cause. So to conclude to that, we have come to the 

belief that besides the extended use of supplements people do not possess the 

knowledge required for the correct use. 
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Λέξεις κλειδιά. 
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Εισαγωγή. 

 

Η παρούσα έρευνα εκπονήθηκε στα πλαίσια ολοκλήρωσης του κύκλου σπουδών του 

τμήματος διατροφής και διαιτολογίας, ταυτόχρονα όμως αποτελεί μια πρώτη 

προσέγγιση και μέρος πανελλαδικής έρευνας με σκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων 

για τη χρήση των συμπληρωμάτων διατροφής από τον ελληνικό πληθυσμό και τις 

γνώσεις του πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Σε κάθε περίπτωση έχει γίνει προσπάθεια 

ούτως ώστε να γίνει κατανοητό ότι η χρήση συμπληρωμάτων καθώς και η ευεργετική 

τους δράση φαίνονται μόνο στα πλαίσια μιας πλήρους και ισορροπημένης διατροφής. 

 

Η ιστορία της διατροφής. 
 

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας (WHO) η διατροφή είναι η πρόσληψη 

τροφής και εξετάζεται σε σχέση με τις διατροφικές ανάγκες του οργανισμού. Η καλή 

διατροφή δηλαδή η επαρκής και ισορροπημένη διατροφή σε συνδυασμό με φυσική 

άσκηση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της καλής υγείας. Η φτωχή διατροφή μπορεί να 

οδηγήσει σε μειωμένη ανοσία, αυξημένη ευαισθησία σε ασθένειες, μειωμένη 

διανοητική και φυσική ανάπτυξη καθώς και μειωμένη παραγωγικότητα (WHOn.d.). 

Στοιχεία ότι ο άνθρωπος δεν αφήνει την διατροφή του στην τύχη έχουμε ακόμα από 

την περίοδο που έζησε ο Ιπποκράτης (460-370 π.Χ.). χαρακτηριστικά αναφέρει ότι 

εκείνο που διατηρεί την υγεία είναι η ισομερής και ακριβής μίξη μέσα στο σώμα των 

δυνάμεων του ξηρού, του υγρού, του κρύου, του γλυκού, του πικρού, του ξινού και 

του αλμυρού. Αν κάποιο από όλα επικρατήσει τότε επέρχεται η αρρώστια ενώ η 

αποκατάσταση επιτυγχάνεται με την ισορροπία όλων. 

Αν γίνει μια προσπάθεια να βρούμε τις απαρχές της ενασχόλησης με την διατροφή θα 

καταλήξουμε στο ότι οι πρώτες γνώσεις αποκτήθηκαν εμπειρικά από αγρότες και 

κτηνοτρόφους οι οποίοι παρατηρούσαν  και ποιες τροφές βελτιώνουν την 

παραγωγικότητα και την ανάπτυξή των ζώων τους, και αντίθετα ποιες τροφές τα 

βλάπτουν ή έστω με ποιες τροφές δεν μπορούν να αποδώσουν τα μέγιστα. 

Οι αρχαίοι Έλληνες παρατήρησαν πως ακόμα και όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των 

ιστών η κατανάλωση της τροφής παραμένει απαραίτητη για την διατήρηση και την 

συντήρηση των ιστών. Ένα ακόμη ζήτημα που απασχόλησε τους προγόνους μας ήταν 

το γεγονός πώς η σύσταση της τροφής που κατανάλωναν τα ζώα ουδεμία σχέση έχει 

με την τελική σύσταση των ιστών του σώματος όπως υπάρχει στα ζώα. 

Το 1839 ο Γερμανός Gerrit Mulder υποστήριξε ότι σύνθετες ενώσεις αζώτου όπως 

είναι η αλβουμίνη του αυγού, ή η γλουτένη του σιταριού είχαν όλα συντεθεί από ένα 

κοινό συστατικό το οποίο ονόμασε πρωτεΐνη. Ο Justus Liebig υποστήριξε ότι η 

πρωτεΐνη είναι το μόνο αληθινό  θρεπτικό συστατικό. Παρόλα αυτά ήταν ήδη γνωστό 

από τη δεκαετία του 1870 και το έργο του Lavoisier ότι η οξείδωση του ζαχάρου και 



 
 

8 
 

του λίπους επίσης αντιπροσώπευε σε μεγάλο βαθμό την ενέργεια που χρειάζεται το 

ζώο να την επιβίωση του. 

Το 1980 η beri-beri μια ασθένεια διαδεδομένη στους Ιάπωνες ναυτικούς μπορούσε να 

προληφθεί με αλλαγές στη διατροφή. Παρατηρήθηκε ότι ‘κάτι’  στο φλοιό του ρυζιού 

απέτρεπε αυτή την ασθένεια και δεν ήταν ούτε πρωτεΐνη ούτε λίπος, ο παράγοντας 

αυτός απομονώθηκε το 1926 ονομάστηκε θειαμίνη, ενώ παρατηρήθηκε ότι η 

χορήγηση 2ppm σε πειραματόζωα τα θεράπευσε. 

Το 1900 οι ερευνητές κατέληξαν στο γεγονός ότι μετά την κατανάλωση τους οι 

πρωτεΐνες διασπώνται σε αμινοξέα και μετά την απορρόφηση τους ανασυντίθεται σε 

πρωτεΐνες για το σώμα του ζώου. 

Το σκορβούτο ήταν πρόβλημα τόσο για τους ναυτικούς όσο και για τους ανθρώπους 

που βρίσκονταν στη στεριά όταν η πρόσβαση σε φρέσκα τρόφιμα ήταν 

απαγορευτική. Κατόπιν προσπαθειών και λανθασμένων υποθέσεων από τον Pasteur η 

ανακάλυψη του παράγοντα που αποτρέπει από το σκορβούτο ήταν τυχαία. Σε 

γουρούνια που τρέφονταν μόνο με δημητριακά, έγιναν  δοκιμές για να βρεθεί ο 

παράγοντας κατά του σκορβούτο. Τελικά η απομόνωση του ασκορβικού οξέος έγινε 

τη δεκαετία του 1930 και ακολούθησε η σύνθεσή του στα εργαστήρια. 

Το 1912 ο Casmir Funk ένας Πολωνός βιομήχανος που εργαζόταν πάνω στην 

απομόνωση του παράγοντα που αποτρέπει από την beri-beri κατέληξε στο ότι 

πρόκειται για μια αμίνη και θεώρησε ότι η πελάγρα, το σκορβούτο και η ραχίτιδα 

ήταν όλα αποτελέσματα από την ανεπάρκεια μελών της ίδιας ομάδας την οποία 

ονόμασε vital-amines ή vitamines χάριν συντομίας, αργότερα επικράτησε ο όρος 

Vitamins διεθνώς και έγινε ευρέως αποδεκτό ότι πρόκειται για οργανικές ενώσεις που 

απαιτούνται σε ελάχιστες ποσότητες έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικές (Ο∆ΗΓΙΑ 

2002/46/εΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 

10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών περί 

συμπληρωμάτων διατροφής 2002) 

Άλλες σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της διατροφής, η οποία είναι μια επιστήμη 

που τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αποκτά την δέουσα προσοχή, είναι πολύ 

σημαντική ανακάλυψη των απαραίτητων αμινοξέων από τον William Cummin Rose 

το 1930, το 1938 ο Erhard Ferhnholz εξηγεί την δομή της βιταμίνης Ε, το 1941 

θεσπίζεται από το υπουργείο γεωργίας των ΗΠΑ η ημερήσια συνιστώμενη δόση 

(RDA) ενώ το 1992 θεσπίζει την διατροφική πυραμίδα. 

Παρατηρείται λοιπόν ότι στόχος πάντα ήταν πως μέσω της ισορροπημένης και 

σωστής διατροφής θα επιτευχθεί το μέγιστο στην υγεία μας. Ως ισορροπημένη 

διατροφή ορίζεται η επάρκεια σε μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά για 

την εξασφάλιση της υγείας και τη διατήρηση της ευεξίας. Σήμερα ως πρότυπο της 

ισορροπημένης  και σωστής διατροφής χρησιμοποιείται η διατροφική πυραμίδα η 

οποία έχει μεταβολές ως προς την σύσταση της ανάλογα με τον πληθυσμό στον οποίο 

απευθύνεται. Η επικρατέστερη μορφή της είναι αυτή που βασίζεται στα πρότυπα τη 

μεσογειακής διατροφής τουλάχιστον όσον αφορά τους λαούς γύρω από τη μεσόγειο 

και τις χώρες με δυτική επιρροή. 
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Τι είναι τα συμπληρώματα διατροφής; 
 

Σύμφωνα με την οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 2002 ως συμπληρώματα διατροφής ορίζονται τα 

τρόφιμα με σκοπό τη συμπλήρωση της συνήθους δίαιτας, τα οποία αποτελούν 

συμπυκνωμένες πηγές θρεπτικών συστατικών ή άλλων ουσιών με θρεπτικές ή 

φυσιολογικές επιδράσεις, μεμονωμένων ή σε συνδυασμό, και τα οποία διατίθενται 

στο εμπόριο σε δοσιμετρικές μορφές, ήτοι μορφές παρουσίασης όπως, κάψουλες, 

παστίλιες, δισκία, χάπια, και άλλες παρόμοιες μορφές καθώς και φακελάκια σκόνης, 

φύσιγγες υγρού προιόντος, φιαλίδια με σταγονόμετρο και άλλες παρόμοιες μορφές 

υγρών και κόνεων που προορίζονται να ληφθούν σε προμετρημένες μικρές 

μοναδιαίες ποσότητες. (Ο∆ΗΓΙΑ 2002/46/εΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 για την 

προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών περί συμπληρωμάτων διατροφής 2002). 

Το συμβούλιο του Food and drug administrator (FDA) έδωσε τον ορισμό των 

συμπλήρωμα των διατροφής στο Dietary Supplement Health and Education act το 

1994. Συμπλήρωμα διατροφής είναι ένα προϊόν που λαμβάνεται από το στόμα και 

περιέχει ένα διαιτητικό συστατικό που σκοπό έχει να συμπληρώσει τη δίαιτα. Τα 

διαιτητικά συστατικά στα προϊόντα αυτά μπορεί να είναι, βιταμίνες, μέταλλά, 

βότανα, αμινοξέα, και υποκατάστατα όπως ένζυμα ιστοί οργάνων, μεταβολίτες και 

αδενικά. Τα συμπληρώματα διατροφής μπορεί επίσης να είναι εκχυλίσματα ή 

συμπυκνώματα και ευρίσκονται σε διάφορες μορφές όπως δισκία, κάψουλες ή με τη 

μορφή γέλης σκόνης ή πόσιμης αμπούλας. Ακόμα μπορεί να βρίσκονται και σε άλλη 

μορφή όπως μπάρες, όταν όμως βρίσκονται στην μορφή αυτή οι πληροφορίες της 

διατροφικής ετικέτας θα πρέπει να καθιστούν σαφές ότι δεν πρόκειται για συμβατικό 

τρόφιμο ή ότι δεν είναι το μοναδικό στοιχείο που θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε μια 

δίαιτα ή σε ένα γεύμα. 

Όποια κι αν είναι η μορφή τους το συμβούλιο τοποθετεί τα συμπληρώματα διατροφής 

σε μια ειδική κατηγορία μέσα στην οικογένεια των τροφίμων και όχι των φαρμάκων, 

και υπογραμμίζει ότι κάθε συμπλήρωμα θα πρέπει να 

επισημαίνεται ως συμπλήρωμα διατροφής. 

Παράλληλα με τον ορισμό των συμπληρωμάτων διατροφής 

δόθηκε και ο ορισμός των ‘’νέων διαιτητικών συστατικών’’ τα 

οποία επιώ της ουσία αποτελούν τα συστατικά των 

συμπληρωμάτων διατροφής. Για να χαρακτηριστεί ένα συστατικό 

ενός συμπληρώματος διατροφής ως ‘’διαιτητικό συστατικό’’ 

πρέπει να περιέχει ένα ή συνδυασμό των παρακάτω στοιχείων: 

 Μια βιταμίνη 

 Ένα μέταλλο 

 Ένα βότανο 

 Ένα αμινοξύ 



 
 

10 
 

 Ένα διαιτητικό στοιχείο που χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο ως 

συμπλήρωμα στην καθημερινή του δίαιτα και το οποίο αυξάνει τη συνολική 

πρόσληψη των θρεπτικών συστατικών. 

 Ένα συμπύκνωμα ή εκχύλισμα ή μεταβολίτης. 

(FDAn.d.) 

 

Η ιστορία των συμπληρωμάτων. 

 

Αναφορές στη χρήση συμπληρωμάτων διατροφής, σε μορφές βέβαια που πλέον δεν 

χρησιμοποιούνται και με έναν διαφορετικό ορισμό θα λέγαμε, μας έρχονται ακόμα 

από την αρχαιότητα. Οι αναφορές αυτές όμως βασίζονται κυρίως στους αθλητές και 

στην βελτίωση της απόδοσης τους καθώς και στους πολεμιστές οι οποίοι θεωρούσαν 

ότι καταναλώνοντας συγκεκριμένο μέρος του σώματος από συγκεκριμένα ζώα θα 

αποκτούσαν τα ευεργετήματα που διέθετε το εκάστοτε ζώο. 

 

Τα συμπληρώματα διατροφής είναι γνωστά από το 500-400 π.Χ., περισσότερα 

στοιχεία για τη σχέση μεταξύ των συμπληρωμάτων διατροφής και της δίαιτας 

παρουσιάζονται στις αρχές του 20ου αιώνα. 

 

Στα παρακάτω κεφάλαια γίνεται εκτενέστερη 

αναφορά στα συμπληρώματα διατροφής σε σχέση με 

την αθλητική απόδοση, μιας που το συγκεκριμένο 

ζήτημα φαίνεται να αφορά μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού που καταναλώνει συμπληρώματα. 

(Grivetti2 2015) 

(Symposium: Nutrition and Physical Performance: A 

Century 

Of Progress and Tribute to the Modern Olympic 

Movement 

Search for the Competitive Edge: A History of 

Dietary Fads and 

Supplements1) 

 

Κατά την δεκαετία του 1990 γίνεται μια ‘’έκρηξη’’ στη βιομηχανία των 

συμπληρωμάτων διατροφής κι έτσι το 1994 έρχεται το Dietary Supplement Health 

and Education Act  (DSHEA) όπου για πρώτη φορά δίδεται σαφής ορισμό περί του τι 

είναι ‘’συμπληρώματα διατροφής’’, τι είναι ‘’διαιτητικά συστατικά’’ και ‘’νέα 

διαιτητικά συστατικά’’. Τα ‘’νέα διαιτητικά συστατικά υποπίπτουν στον ίδιο ορισμό 

με τα διαιτητικά συστατικά και δεν βρίσκονται στην αμερικάνικη αγορά ως την 5η 

Οκτωβρίου του 1994. (FDA n.d.). 

 

Η πιο πρώιμη μελέτη που αφορά στη χρήση συμπληρωμάτων διατροφής από τον 

πληθυσμό της Αμερικής καλύπτει το χρονικό διάστημα 1988-1994 και οι 

πληροφορίες μας έρχονται από την National Health  and Nutrition Examination 

Survey IIΙ 1988-1994.(GahcheJ 2011). 
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Ο ρόλος του διαιτολόγου. 

 

Σύμφωνα με τον FDA ο καταναλωτής που προμηθεύεται συμπληρώματα θα πρέπει 

να ενημερώνεται από κάποιον αρμόδιο όπως είναι ο γιατρός του ή έστω ο 

φαρμακοποιός ή ο προμηθευτής. 

 

Σημαντικό σημείο αποτελεί η χρήση συμπληρωμάτων διατροφής από αθλητές η 

οποία είναι ευρέως διαδεδομένη. Στις περιπτώσεις αυτές οι αθλητές θα πρέπει να 

παρακολουθούνται από αθλητικούς διαιτολόγους οι οποίοι είναι άριστα 

καταρτισμένοι στην αθλητική διατροφή και τη χρήση συμπληρωμάτων ως μέσω 

βελτίωσης της απόδοσης των αθλητών. 

 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία η πώληση συμπληρωμάτων διατροφής ορίζεται να 

διενεργείται από καταρτισμένο προσωπικό το οποίο θα ικανοποιεί τις αρμόδιες αρχές 

(δηλαδή τον διευθυντή ιατρικών υπηρεσιών και δημόσιας υγείας) με προφορική 

συνέντευξη ή γραπτή μελέτη ότι είναι καταρτισμένος σε σχέση με τα συμπληρώματα 

διατροφής ή την υγιεινή  διατροφή. 

 

Ο ρόλος του διαιτολόγου είναι να εξασφαλίζει την υγεία του ασθενή όσο μέσω της 

ισορροπημένης διατροφής όσο αυτό είναι δυνατό. Ο ρόλος του είναι κυρίως 

συμβουλευτικός εφόσον δεν εξουσιοδοτεί προς συνταγογράφηση συμπληρωμάτων 

διατροφής τα οποία αφορούν κυρίως την εξασφάλιση της καλής υγείας, το ρόλο της 

συνταγογράφησης τον αναλαμβάνει ο θεράπων ιατρός. 
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Σκοπός. 

 

Σκοπός της έρευνας είναι να δείξουμε κατά πόσο ο πληθυσμός των περιοχών Κρήτη, 

Ρόδος και Θεσσαλονίκη γνωρίζει τι είναι συμπληρώματα διατροφής σε τι ποσοστό τα 

χρησιμοποιεί, ποιες ομάδες του πληθυσμού τα χρησιμοποιούν και με ποια κριτήρια. 

Ακόμα μέλημα της έρευνας είναι να δείξει οι πληθυσμοί αυτοί πως εντάσσονται στην 

διεθνή κλίμακα χρήσης και γνώσης περί των συμπληρωμάτων.  
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Μέθοδος. 

 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η συλλογή δεδομένων με ανώνυμο 

ερωτηματολόγιο ώστε να έχουμε αντικειμενικό δείγμα πληθυσμού.  

 

Εργαλεία. 

 

Εργαλεία για την ερευνητική διαδικασία αποτέλεσαν ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο 

το οποίο απαρτίζεται από 32 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αφορούν προσωπικά στοιχεία 

όπως ηλικία, φύλο, βάρος, μηνιαίο εισόδημα, εκπαίδευση, επάγγελμα, συχνότητα 

άσκησης, συνήθης δίαιτα. Στη συνέχεια υπήρχαν ερωτήσεις που αφορούσαν τις 

γνώσεις για τα συμπληρώματα διατροφής καθώς και ερώτηση για τον εάν έχει γίνει 

στο παρελθόν ή γίνεται ακόμα χρήση συμπληρωμάτων. Κατόπιν ακολουθούν 

ερωτήσεις που αφορούν μόνο τους χρήστες συμπληρωμάτων, ερωτήσεις οι οποίες 

αφορούν τους λόγους χρήσης, τις πηγές ενημέρωσης και παρότρυνσης για χρήση, την 

παρακολούθηση από γιατρό, την κατηγορία/είδος συμπληρωμάτων, το χρονικό 

διάστημα χρήσης, τη μορφή των συμπληρωμάτων, τις συνεκτιμόμενες παραμέτρους 

για την αγορά τους, ώρες/συχνότητα λήψης, καθώς και αν υπήρξαν θετικά 

αποτελέσματα ή παρενέργειες. Τέλος υπήρχαν ερωτήσεις για να ανιχνευτεί κατά 

πόσο οι ερωτώμενοι τα χρησιμοποιούν ως συμπληρώματα μιας πλήρους διατροφής. 

 

Μετά την συλλογή των ερωτηματολογίων το εργαλείο που χρησιμοποιήσαμε είναι το 

στατιστικό πρόγραμμα SPSS για την ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

 

Διαδικασία. 

 

Αρχικά έγινε η συλλογή του δείγματος το οποίο αποτελείται από 1200 από τα 

ανωτέρω ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώνονται ένα προς ένα με την παρουσία 

του υπεύθυνου φοιτητή και φυσικά η συμπλήρωση γίνεται μόνο εφόσον συμφωνήσει 

ο ερωτηθείς. Τα ερωτηματολόγια μοιράζονται ως εξής 400 για την περιοχή της 

Θεσσαλονίκης, 400 για την περιοχή της Ρόδου και 400 για την περιοχή της Κρήτης, 

περιοχές οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο της έρευνας. Μετά την συλλογή 

ακολουθεί η στατιστική ανάλυση του δείγματος αρχικά για κάθε μέρος ξεχωριστά κι 

έπειτα για το συνολικό δείγμα, προκύπτουν συμπεράσματα τα οποία συγκρίνονται 

μεταξύ τους αλλά και με την βιβλιογραφία.  
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Θεωρητικό μέρος. 
 

Κ1 Ταξινόμηση, μορφή και χρήση των συμπληρωμάτων διατροφής. 
 

1.1Ταξινόμηση. 

 

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, τα συμπληρώματα διακρίνονται σε δυο κατηγορίες ανάλογα 

με την προβλεπόμενη χρήση τους: 

 Συμπληρώματα διατροφής: πρόκειται για διατροφικά προϊόντα, με σκοπό 

την συμπλήρωση της συνήθους δίαιτας. Η κατηγορία αυτή απευθύνεται τόσο 

στο γενικό πληθυσμό όσο και στους αθλητές.  

 Τρόφιμα ειδικής διατροφής: πρόκειται για διατροφικά προϊόντα που 

προορίζονται για αθλητές, είτε γιατί περιέχουν αυξημένες δόσεις συστατικών, 

είτε γιατί τα συστατικά τους είναι αποτελεσματικά μόνο σε διάφορες 

κατηγορίες αυτών, είτε για να χρησιμοποιηθούν κατά τη φάση της διακοπής 

των φαρμάκων με παράλληλη διατήρηση των επιδόσεων.  Η κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνει ειδικά παρασκευάσματα από βότανα, εργογόνες  ουσίες όπως η 

κρεατίνη, ενισχυμένες φόρμουλες πρωτεϊνών, βιταμινών και μεταλλικών 

στοιχείων, «φυσικά» ορμονοδιεγερτικά και μυοαναπτυξιακά, προϊόντα για 

γρήγορη αποκατάσταση κ.α.  

Δυο επιπλέον κατηγορίες στις οποίες μπορούμε να χωρίσουμε τα συμπληρώματα 

είναι  ανάλογα με την προέλευση τους σε φυσικά και χημικά. Στο εμπόριο 

κυκλοφορούν χιλιάδες συμπληρώματα εκ των οποίων ορισμένα είναι 

αποτελεσματικά, άλλα μέτρια ενώ υπάρχουν και αυτά που υπόσχονται θεαματικά 

αποτελέσματα ενώ στο τέλος η απόδοση τους είναι μηδαμινή. (FDA n.d.). 

Η έννοια των συμπληρωμάτων διατροφής είναι  εξαιρετικά ευρεία, γεγονός που 

επιτρέπει την υπαγωγή σ αυτά πολλών σκευασμάτων, στα οποία περιέχονται 

συστατικά περισσότερων της μιας κατηγορίας. Σύμφωνα με το Γενικό Χημείο του 

Κράτους σε γενικές γραμμές  οι κύριες κατηγορίες των συμπληρωμάτων διατροφής 

είναι οι εξής :  

1. Υδατάνθρακες :  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Οι υδατάνθρακες είναι η προτιμώμενη πηγή 

ενέργειας από το σώμα μας. Τα συμπληρώματα είναι ιδανικό να 

περιέχουν έναν συνδυασμό υδατανθράκων τέτοιο, που να δίνει άμεση 

και παρατεταμένη ενέργεια. Το μείγμα πρέπει να έχει μονοσακχαρίτες, 

όπως η φρουκτόζη, δισακχαρίτες, όπως για παράδειγμα η δεξτρόζη και 

πολυσακχαρίτες σαν τη μαλτοδεξτρίνη, που χρησιμοποιείται ευρέως 

σε όλα σχεδόν τα συμπληρώματα και είναι ένας σύνθετος 

υδατάνθρακας. Η συγκέντρωση των υδατανθράκων στο μείγμα δεν 

πρέπει να ξεπερνά το 5%. Αν περιέχει υδατάνθρακες σε μεγαλύτερη 
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ποσότητα, θα είναι «υπέρτονα» και θα καθυστερήσει να αφομοιωθεί 

από το στομάχι και το λεπτό έντερο. Αποτέλεσμα: δεν παρέχει 

ενέργεια άμεσα.  

2. Πρωτεΐνες- αμινοξέα : 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Μια ισορροπημένη διατροφή παρέχει τα εννέα 

απαραίτητα αμινοξέα που οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνθέσουν. Ως 

εκ τούτου η ανεπάρκεια πρωτεΐνης είναι σπάνια στις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Αν και διαλύματα με ελεύθερα αμινοξέα μπορεί να είναι 

κατάλληλα για ολική παρεντερική διατροφή  των ασθενών σε κρίσιμη 

κατάσταση, δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι τα συμπληρώματα 

αμινοξέων είναι επωφελή για υγιή άτομα.  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Σε αντίθεση με τις βιταμίνες και τα ανόργανα 

συστατικά , δεν υπάρχουν διαιτητικές προσλήψεις αναφοράς. Η 

υπερβολική κατανάλωση πρωτεϊνών ή αμινοξέων μπορεί να είναι 

επιβλαβής για άτομα με μειωμένη νεφρική λειτουργία. Επίσης μπορεί 

να μειώσει τα αποθέματα ασβεστίου, αυξάνοντας την απέκκριση του 

ασβεστίου στα ούρα. Αν και δεν υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ της 

υψηλής πρόσληψης πρωτεΐνης και του κινδύνου για οστεοπόρωση, τα 

ευπαθή άτομα πρέπει να απέχουν από την κατανάλωση μιας διατροφής 

υψηλή σε πρωτεΐνες ή τη χρήση συμπληρωμάτων αμινοξέων.   

3. Βιταμίνες : 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Οι βιταμίνες είναι απαραίτητες οργανικές ενώσεις οι 

οποίες επιτελούν πολλές και ποικίλες μεταβολικές λειτουργίες ενώ 

συχνά χρησιμεύουν και ως ενζυμικοί συμπαράγοντες. Με ορισμένες 

εξαιρέσεις οι βιταμίνες ή οι πρόδρομες ουσίες τους γίνεται να ληφθούν 

από τα τρόφιμα ή τα συμπληρώματα. Οι κύριες εξαιρέσεις είναι η 

βιταμίνη D η οποία μπορεί να συντεθεί στο δέρμα κατά την έκθεση 

στο ηλιακό φως και σε άλλες μορφές υπεριώδους ακτινοβολίας και η 

βιταμίνη Κ η οποία μπορεί να συντεθεί να εντερική μικροχλωρίδα. 

Είναι γνωστό ότι οι φυσικές βιταμίνες απορροφώνται σαφώς καλύτερα 

από τις συνθετικές ακόμα και αν το δραστικό συστατικό είναι σε ίδια 

ποσότητα και στην ίδια μορφή. Ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση 

έχουμε την εξαίρεση η οποία είναι το Φολικό οξύ το οποίο είτε το 

βρίσκουμε σε συμπληρώματα είτε σε εμπλουτισμένα τρόφιμα, 

απορροφάται καλύτερα από ότι το Φολικό που βρίσκεται φυσικά στα 

τρόφιμα. Μάλιστα μελέτες έχουν αποδείξει ότι έγκυοι γυναίκες στις 

οποίες χορηγείται συνθετικό Φολικό οξύ, είχαν υψηλότερα επίπεδα 

φολικού στον ορό από ότι οι γυναίκες που προσλάμβαναν σε φυσική 

μορφή τη βιταμίνη.  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Τα τρόφιμα περιέχουν συνήθως ασφαλή επίπεδα 

βιταμινών. Τα συμπληρώματα διατροφής όμως μπορεί να περιέχουν 

μεγαλύτερες ποσότητες και αυτό να αποβεί επικίνδυνο για τον 

οργανισμό. Γι’ αυτό το λόγο υπάρχει αυστηρή οδηγία προς τους 

κατασκευαστές των συμπληρωμάτων να παράγουν προϊόντα με 

χαμηλότερα ποσά βιταμινών από τα επίπεδα που είναι γνωστά ότι 
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επιφέρουν δυσμενή αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν, το Ινστιτούτο 

Ιατρικής/ Τροφίμων και Διατροφής δημιούργησε τα ανεκτά ανώτατα 

επίπεδα πρόσληψης (UL) για καθένα θρεπτικό συστατικό. Η UL είναι 

το μέγιστο επίπεδο της ημερήσιας πρόσληψης θρεπτικών ουσιών που 

είναι πιθανό να δημιουργήσει δυσμενή αποτελέσματα στον οργανισμό. 

Παρά το γεγονός ότι η περίσσεια υδατοδιαλυτών βιταμινών 

αποβάλλεται από τα ούρα, ελαχιστοποιώντας έτσι την εμφάνιση 

τοξικότητας, εντούτοις έχουν αναφερθεί  περιστατικά όπου έχουν 

εμφανιστεί ανεπιθύμητα συμπτώματα από την κατανάλωση υψηλών 

δόσεων υδατοδιαλυτών βιταμινών όπως στην περίπτωση της βιταμίνης 

C όπου μπορεί να προκαλέσει  διάρροια. Από την άλλη μεριά, οι 

λιποδιαλυτές βιταμίνες αποθηκεύονται πιο εύκολα στο σώμα και ως εκ 

τούτου έχουν τη δυνατότητα να είναι πιο επικίνδυνα. Οι βιταμίνες Ε 

και Κ θεωρούνται σχετικά μη τοξικές ενώ η υπερβολική κατανάλωση 

των βιταμινών Α και D είναι εξαιρετικά επικίνδυνη καθώς η 

υπερβολική κατανάλωση βιταμίνης Α μπορεί να προκαλέσει γενετικές 

ανωμαλίες  και αποβολές ενώ για την βιταμίνη D μπορούμε να 

αναφέρουμε την υπερασβεστιαιμία. Οι βιταμίνες καθώς και άλλα 

συμπληρώματα μπορούν να αλληλοεπιδράσουν και με 

συνταγογραφούμενα φάρμακα, αν και είναι γνωστές σχετικά λίγες  

τέτοιες αλληλεπιδράσεις. 

4. Μέταλλα/ανόργανα στοιχεία  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ: Υπάρχουν τουλάχιστον 21 μεταλλικά στοιχεία και 

ανόργανες ενώσεις που εμπλέκονται σε μεταβολικές διεργασίες, όπως 

η σύσπαση των μυών, η μετάδοση των νευρικών ερεθισμάτων, τη 

συντήρηση του νερού και της οξεοβασικής ισορροπίας καθώς και στη 

κατάλυση πολλών άλλων βιολογικών αντιδράσεων. Ο σίδηρος είναι 

ουσιαστικό συστατικό της αιμοσφαιρίνης. Ο χαλκός, το μαγνήσιο και 

ο ψευδάργυρος είναι συμπαράγοντες σε μια ποικιλία ενζύμων. Επίσης 

το μαγγάνιο και το σελήνιο μπορεί να λειτουργήσει ως αντιοξειδωτικά 

και να συμβάλλει στην ενδοθηλιακή ακεραιότητα. Το ασβέστιο και ο 

φώσφορος είναι σημαντικά συστατικά των οστών γι’ αυτό μια 

διαιτητική ανεπάρκεια ασβεστίου συνδέεται με την εμφάνιση 

οστεοπόρωσης.  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Είναι σχετικά απίθανο για κάποιον να καταναλώσει 

τόσο υψηλά επίπεδα μετάλλων μόνο από την τροφή  έτσι ώστε να 

εμφανιστούν συμπτώματα τοξικότητας. Ωστόσο πρέπει να 

αναφέρουμε ότι έχουν καταγραφεί περιστατικά στη  Κίνα και σε άλλες 

περιοχές όπου υπάρχουν υψηλές συγκεντρώσεις σεληνίου στο έδαφος 

και στα φυτά. Το  ανθρώπινο έντερο έχει περιορισμένη ικανότητα να 

απορροφά ανόργανα κατιόντα και γι’ αυτό η υπερβολική κατανάλωση 

ενός ορυκτού μπορεί  να οδηγήσει σε μειωμένη απορρόφηση του 

ψευδαργύρου, ενώ η υπερβολική πρόσληψη ψευδαργύρου εμποδίζει 

την απορρόφηση του χαλκού.   
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Η σιδηροπενική αναιμία παραμένει ένα παγκόσμιο πρόβλημα 

δημόσιας υγείας που συνήθως εμφανίζεται σε καταστάσεις φτώχειας 

και κυρίως σε γυναίκες και παιδιά. Ωστόσο, ο σίδηρος λειτουργεί 

επίσης ως προ-οξειδωτικό επαγωγής των ελεύθερων ριζών γι αυτό και 

η υπερβολική πρόσληψη σιδήρου μπορεί να προάγει την οξείδωση των 

λιπιδίων, καταστρέφοντας τα μιτοχόνδρια και το DNA. Επιπλέον, ένα 

σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού έχει γενετικά χαρακτηριστικά για 

αιμοχρωμάτωση και τείνει να συσσωρεύει τοξικά επίπεδα σιδήρου στο 

ήπαρ.  

 

Πιο αναλυτικά τα συμπληρώματα διακρίνονται στις παρακάτω υποκατηγορίες: 

 

1. Βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία (μεγάλο- και ιχνοστοιχεία), μεμονωμένα ή 

σε διάφορους συνδυασμούς.  

2. Πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λίπη σε διάφορες μορφές (σκόνες, δισκία ή 

υγρά), μεμονωμένα ή σε συνδυασμούς μεταξύ των, καθώς και σε 

συνδυασμούς με την προηγούμενη κατηγορία.  

3. Μίγματα αμινοξέων.  

4. Μίγματα λιπαρών οξέων. 

5. Ένζυμα μεταβολίτες και εκχυλίσματα ιστών και αδένων ( ήπατος, σπλήνας, 

παγκρέατος, υποφύσεως, θύμου, θυροειδούς, προστάτη, συνδετικού ιστού κ.α. 

6. Συμπληρώματα υδατανθράκων με ή χωρίς ηλεκτρολύτες (πχ sports drinks). 

7. Υποκατάστατα γευμάτων σε διάφορες μορφές. 

8. Συστατικά τροφών ή τροφές, όπως ο βασιλικός πολτός, η γύρη, η μαγιά 

μπύρας, οι φυτικές ίνες, το σκόρδο κλπ.  

9. Διάφορα βότανα (πραγματικά η φερόμενα ως βότανα).  

10.      Συμπληρώματα αύξησης του βάρους, όπως ενεργοποιητές της αυξητικής 

ορμόνης, φερουλικό οξύ, γ- ορυζανόλη κ.α. 

11. Συμπληρώματα μείωσης του βάρους όπως γαλακτωματοποιητές (λεκιθίνη), 

ουσίες διάσπασης του λίπους κ.α. 

12. Φυσικές ουσίες που μπορούν ή υποτίθεται πως μπορούν να δράσουν ως 

αναβολικά ή ορμονοδιεγερτικά και δεν είναι απαγορευμένα (Γενικο Χημειο 

του κράτους n.d.).  

Σύμφωνα με την μελέτη του 2015 « Food supplements usage in  seven  western 

states»(HowardGSchutz 2015) τα δημοφιλέστερα συμπληρώματα διατροφής 

σύμφωνα με την προτίμηση των καταναλωτών είναι τα εξής: 

Πίνακας 1. 

 

Συμπλήρωμα διατροφής: 
Ποσοστό (%) πληθυσμού που 

παίρνει συμπληρώματα: 

Πολυβιταμίνες  35,6 
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Βιταμίνη C 33,3 

Πολυβιταμίνες ενισχυμένες με σίδηρο 26,3 

Βιταμίνη Ε 22,9 

Σύμπλεγμα βιταμινών Β  20,7 

Λεκιθίνη  12,3 

Βιταμίνη Β12 10,4 

Βιταμίνη Α  9,1 

Ασβέστιο  8,9 

Ροδαλά ισχία 8,8 

Φύτρο σιταριού 8,5 

Ψευδάργυρος  8,4 

οστεάλευρά 7,9 

Σίδηρος  7,0 

Ζύμη  6,8 

Σύμπλεγμα βιταμινών Β ενισχυμένο 

με σίδηρο  
6,0 

Φύτρα alfalfa 5,8 

Φαιοφύκη  5,1 

Βιταμίνη D 5,0 

Συνθετική πρωτεΐνη σε σκόνη 4,1 

Θαλασσινό αλάτι 3,7 

Ζελατίνη  2,8 

Υγρή πρωτεΐνη  1,2 

 

1.2Μορφή συμπληρωμάτων. 
 

Τα συμπληρώματα διατροφής κυκλοφορούν σε διάφορους τύπους και συσκευασίες. 

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία της υγειονομικής υπηρεσίας διατίθενται στο 

εμπόριο σε δοσιμετρικές μορφές, ήτοι μορφές παρουσίασης όπως κάψουλες, 
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παστίλιες ,δισκία ,χάπια και άλλες παρόμοιες μορφές καθώς και φακελάκια σκόνης, 

φύσιγγες υγρού προϊόντος, φιαλίδια με σταγονόμετρο και άλλες παρόμοιες μορφές 

υγρών και κόνεων που προορίζονται να ληφθούν σε προμετρημένες μικρές 

μοναδιαίες ποσότητες (ΚΥΠΡΟΥ n.d.). Οι τρόποι που προσλαμβάνονται σχετίζονται 

με τη μορφή στην οποία κυκλοφορούν και συνήθως είναι από το στόμα, υπογλώσσια, 

από τη μύτη, ενέσιμα και με χειρουργική εμφύτευση. Αναλυτικότερα οι τρόποι λήψης 

των συμπληρωμάτων είναι οι εξής: 

1. ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ (ΧΑΠΙΑ, ΣΚΟΝΕΣ κλπ.) : Ο τρόπος χορήγησης 

συμπληρωμάτων από το στόμα είναι ο πιο εύκολος τρόπος χορήγησης. 

Είναι εύκολη τόσο η μεταφορά όσο και η λήψη ενώ όσο για την 

απορρόφηση γίνεται σχετικά γρήγορα. Ωστόσο τα μειονεκτήματα 

αυτής της μεθόδου σχετίζονται με τον χρόνο που μεσολαβεί ανάμεσα 

στη λήψη, την έναρξη της απορρόφησης, καθώς και την καμπύλη 

δράσης τους που επηρεάζεται από την διαθέσιμη μορφή του 

συμπληρώματος (διάλυμα, δισκία, κάψουλα), ενώ σημαντικό ρόλο 

παίζει και το περιεχόμενο του στομάχου και το συνοδευτικό υγρό που 

προαπαιτείται σε κάθε περίπτωση (πχ χυμός, νερό, γάλα κ.λπ.).  

Ορισμένα συμπληρώματα είναι δυσαπορρόφητα, μερικά 

καταστρέφονται σχεδόν ολοκληρωτικά από τα υγρά του στομάχου και 

άλλα ερεθίζουν το βλεννογόνο του στομάχου και του εντέρου.  

2. ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ( σταγόνες, διαλυόμενες ταμπλέτες 

κλπ.) : Τα πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν αύτη τη μέθοδο 

πρόσληψης είναι ότι είναι σχετικά ευκολόχρηστα και έχουν την 

ικανότητα να παρακάμπτουν το στομάχι και το συκώτι, έτσι ώστε να 

αυξάνεται η ποσότητα της δραστικής ουσίας που αφομοιώνεται και 

περιορίζεται η καταστροφής της.  Από την άλλη πλευρά τα 

μειονεκτήματα της μεθόδου είναι το γεγονός ότι πρέπει να 

παραμείνουν πολλή ώρα κάτω από τη γλώσσα για να έχουν 

αποτέλεσμα. Επίσης είναι πολύ ευαίσθητα και χαλάνε εύκολα. Ωστόσο 

οι κάψουλες θεωρούνται πιο αποτελεσματικές από τα δισκία και αυτό 

οφείλεται στη διαφοροποίηση τους κατά τη επεξεργασία και τον τρόπο 

που ο οργανισμός τα χρησιμοποιεί. 

3. ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΤΗ (σε μορφή ψεκασμού σπρέι ή σταγόνων):   Τα 

φυσικά συμπληρώματα διατροφής σε μορφή σπρέι έχουν πλεονέκτημα 

έναντι των άλλων μορφών καθώς έχουν σχεδιαστεί ώστε να 

παρακάμπτουν την γαστρική οδό, με αποτέλεσμα τα θρεπτικά 

συστατικά να παραδίδονται άθικτα, στην ποσότητα που είναι 

απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού και 

χωρίς να έχουν υποστεί καμία μορφή αλλοίωσης. Τέλος, αξίζει να 

αναφέρουμε ότι μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι οι βιταμίνες που είναι 

σε μορφή σπρέι για το στόμα είναι πιο εύχρηστες και μπορούν να 

ληφθούν όλες τις στιγμές της  ημέρας. Στα μειονεκτήματα οφείλουμε 

να προσθέσουμε τον έντονο ερεθισμό, την πιθανή εισρόφηση από τον 
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πνεύμονα, τις αυξημένες συγκεντρώσεις καθώς και τους κινδύνους 

υπέρβασης δοσολογίας.  

4. ΕΝΕΣΙΜΑ (ενδομυϊκά) : Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου έχουμε 

την γρήγορη απορρόφηση και δράση ή σε ορισμένες περιπτώσεις την 

αργή αλλά παρατεταμένη απορρόφηση για μεγάλο χρονικό διάστημα 

και αυτό είναι κάτι που εξαρτάται από το ίδιο το σκεύασμα. Βέβαια 

είναι μια μέθοδο η οποία είναι αρκετά δύσκολη η εφαρμογή της καθώς 

απαιτούνται γνώσεις για την πρακτική εφαρμογή της ένεσης. Τα 

συγκεκριμένα συμπληρώματα απαιτούν πάντα την έγκριση και την 

καθοδήγηση του ιατρού.  

ΕΜΦΥΤΕΥΟΜΕΝΑ: Είναι μια μέθοδος που δεν είναι ευρέως 

χρησιμοποιούμενη καθώς απαιτείται χειρουργική εμφύτευση και είναι 

σύνηθες φαινόμενο οι τοπικές φλεγμονές. Το άτομο που θα προβεί στη 

στην χρήση αυτών των συμπληρωμάτων θα πρέπει να βρίσκεται κάτω 

από ιατρική παρακολούθηση με συχνές εργαστηριακές εξετάσεις 

καθώς ο κίνδυνος για επιπλοκές είναι μεγάλος.  

 

Αφού παραθέσαμε τις μορφές των συμπληρωμάτων που βρίσκονται στο εμπόριο και 

είναι αποδεκτές και εγκεκριμένες από επίσημους φορείς πρέπει να αναφέρουμε 

επίσης ότι τα περισσότερα συμπληρώματα είναι πλούσια σε βιταμίνες μέταλλα και 

άλλα θρεπτικά συστατικά όμως η αποδοτικότητα τους δεν ανταποκρίνεται στη 

σύνθεση τους. Οι σημαντικότεροι λόγοι υποβάθμισης της αποδοτικότητας είναι ο 

τρόπος επεξεργασίας των τροφίμων, η πηγή προέλευσης των βασικών συστατικών 

τους, και κυρίως ο τρόπος πρόσληψης των συμπληρωμάτων (Κυρανάς 2012). 

 

1.3Ομάδες που πιθανά χρειάζονται συμπληρώματα διατροφής. 

 

Μια ποικίλη και επαρκή ποσοτικά δίαιτα θα μπορούσε, κάτω από φυσιολογικές 

συνθήκες, να προσφέρει στον άνθρωπο όλα τα  αναγκαία θρεπτικά συστατικά για 

καλή ανάπτυξη και για διατήρηση μιας υγιούς ζωής (Κυρανάς 2012). Μερικά 

θρεπτικά συστατικά, όπως το ασβέστιο και ο σίδηρος, μπορεί να απαιτούν  μια πιο 

προσεκτική επιλογή τροφίμων αλλά παρόλα αυτά μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες  

από την επαρκή κατανάλωση μιας ποικιλίας τροφίμων. Ορισμένα άτομα μπορεί να 

έχουν διαιτητικούς περιορισμούς (όπως τα άτομα με κοιλιοκάκη ή δυσανεξία στη 

λακτόζη) ή λόγω του ότι βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο στάδιο της ζωής τους 
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(όπως εγκυμοσύνη, θηλασμός, ηλικιωμένοι)  μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση 

ειδικών συμπληρωμάτων διατροφής.  

Οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η χρήση των συμπληρωμάτων διατροφής 

είναι οι εξής: 

 Η ηλικία και το φύλο 

 Οι διατροφικές συνήθειες 

 Η ύπαρξη ή μη οργανωμένης άσκησης  

 Η ύπαρξη ή μη ειδικών παθολογικών καταστάσεων 

 Το οικογενειακό ιστορικό παθήσεων (FDAn.d.) 

Οι ειδικές κατηγορίες ατόμων που ενδεχομένως απαιτείται η χρήση συμπληρωμάτων 

διατροφής είναι οι εμφανίζοντες ανεπάρκειες σχετιζόμενες με φάρμακα όπως τα 

αντιεπιληπτικά, τα άτομα με ψυχογενή ανορεξία ή βουλιμία, άτομα με ειδικές 

νοσολογικές καταστάσεις και ορισμένες άλλες περιπτώσεις στις οποίες θα 

αναφέρουμε λίγα λόγια για την καθεμιά αμέσως παρακάτω. 

 

 

1.3.1 Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία. 

 

Για αυτόν τον πληθυσμό συνιστάται να καταναλώνουν συμπληρώματα 

σιδήρου και ένα πολυβιταμινούχο σκεύασμα που να περιέχει 400 μg (0,4 mg) 

φολικού οξέος κάθε μέρα για να βοηθήσει στην πρόληψη βλαβών του νευρικού 

σωλήνα του εμβρύου σε περίπτωση εγκυμοσύνης. Το Φολικό οξύ βοηθάει στην 

πρόληψη των εκ γενετής ανωμαλιών του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης, και 

μπορούν να ληφθούν μέσω εμπλουτισμένων τροφίμων (όπως εμπλουτισμένα 

δημητριακά και ψωμιά), συμπληρώματα βιταμινών ή  ακόμα και έναν συνδυασμό 

αυτών των δύο. Από την άλλη πλευρά ο σίδηρος βοηθάει στην αύξηση της ποσότητας 

του αίματος στο σώμα. Η μειωμένη λήψη σιδήρου μπορεί να οδηγήσει σε αναιμία μια 

κατάσταση που θα την αναπτύξουμε λίγο πιο κάτω. Βέβαια σε περίπτωση 

εγκυμοσύνης θα πρέπει να αυξηθεί ο σίδηρος σε 16 με 20 mg σιδήρου την ημέρα. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι μια προγεννητική βιταμίνη μπορεί να περιέχει τόσο το 

Φολικό οξύ και τον σίδηρο, καθώς και άλλες σημαντικές βιταμίνες και ανόργανα 

συστατικά, τόσο για την μητέρα όσο και τις ανάγκες του μωρού  για να σωστή και 

ισορροπημένη διατροφή. Παραδείγματος χάρη η βιταμίνη Β12 είναι σημαντική εάν η 

μητέρα είναι χορτοφάγος.  Μερικά θρεπτικά συστατικά όμως μπορούν να είναι και 

επικίνδυνα για τα μωρά όπως η βιταμίνη Α, η οποία αν καταναλωθεί σε μεγάλη 

ποσότητα  μπορεί να προκαλέσει εκ γενετής ανωμαλίες. Ένα προγεννητικό 

συμπλήρωμα διασφαλίζει τόσο την μητέρα όσο και το παιδί να λαμβάνουν υγιείς 

δόσεις όλων των θρεπτικών συστατικών.  

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ 

Η χορήγηση συμπληρωμάτων σιδήρου σε εγκύους γυναίκες είναι ένα από τα 

πιο διαδεδομένα μέτρα δημόσιας υγείας ωστόσο είναι πολύ λίγα τα οφέλη τα οποία 

είναι γνωστά κατά τη λήψη συμπληρωμάτων σιδήρου τόσο για την ίδια την μητέρα 

όσο και για το έμβρυο. Αν θέλουμε να μιλήσουμε με ποσοστά θα πρέπει να 

αναφέρουμε ότι ένα υψηλό ποσοστό των γυναικών τόσο στις βιομηχανικές όσο και 

στις αναπτυσσόμενες χώρες αποκτούν αναιμία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι 
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εκτιμήσεις από την έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έδειξαν ότι το 35% 

έως 75% των γυναικών που είναι έγκυες στις αναπτυσσόμενες χώρες θα εμφανίσουν 

έλλειψη σιδήρου ενώ στις βιομηχανικές χώρες το ποσοστό αυτό πέφτει στο 18%. 

Ωστόσο, πρέπει να αναφέρουμε ότι πολλές από αυτές τις γυναίκες είχαν ήδη αναιμία 

κατά τη διάρκεια της σύλληψης.  

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν δοθεί, η δοσολογία για τη 

λήψη των συμπληρωμάτων σιδήρου εξαρτάται από τον επιπολασμό της αναιμίας 

σιδήρου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.  Πιο συγκεκριμένα 

αν ο επιπολασμός είναι μικρότερος από 40% τότε η δοσολογία 

κυμαίνεται σε 60mg σίδηρο σε συνδυασμό με 400μg Φολικό οξύ 

την ημέρα. Η διάρκεια αυτού του σχήματος υπολογίζεται στους 

6 μήνες. Αν ο επιπολασμός είναι ίσος ή ξεπερνά το 40% τότε η 

δοσολογία παραμένει ίδια ( 60mg σίδηρο μαζί με 400μg Φολικό 

οξύ /ημέρα) αλλά διαφοροποιείται η διάρκεια στους 6 μήνες 

κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και σε 3 μήνες μετά τον 

τοκετό. Εάν η διάρκεια των 6 μηνών δεν είναι εφικτή κατά την 

εγκυμοσύνη τότε είτε συνεχίζεται η λήψη και για μετά τον τοκετό μέχρι να 

συμπληρωθούν οι προαπαιτούμενοι μήνες είτε αυξάνεται η δόση στα 120 mg σιδήρου 

κατά την κύηση. Σε περίπτωση που τα συμπληρώματα σιδήρου τα οποία περιέχουν 

400μg φολικού οξέος δεν είναι διαθέσιμα , μπορούν κάλλιστα να αντικατασταθούν 

από συμπληρώματα σιδήρου που περιέχουν λιγότερο Φολικό οξύ. Η χρήση λιγότερου 

φολικού θα πρέπει να γίνει μόνο και αν τα συμπληρώματα που περιέχουν 400μg δεν 

είναι διαθέσιμα (WHOn.d.). 

Η κύρια ανησυχία για τις αρνητικές επιπτώσεις της αναιμίας σε εγκύους 

γυναίκες είναι η πεποίθηση ότι αυτός ο πληθυσμός βρίσκεται σε μεγαλύτερο κίνδυνο 

περιγεννητικής θνησιμότητας και νοσηρότητας. Ωστόσο τα δεδομένα που έχουν 

συλλεχθεί από τις διάφορες μελέτες που έχουν γίνει, δεν αποδεικνύουν ότι η μητρική 

αναιμία και η επακόλουθη θνησιμότητα δεν οφείλεται και σε κάποια άλλη πάθηση 

οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για εξακριβωμένα γεγονότα παρά μόνο για θεωρίες 

προς το παρόν. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χορήγηση συμπληρωμάτων σιδήρου βελτιώνει 

τα επίπεδα σιδήρου της μητέρας. Βελτιώσεις έχουν παρατηρηθεί και σε περιπτώσεις 

προχωρημένης εγκυμοσύνης ή ακόμα και σε γυναίκες που εισέρχονται στην 

εγκυμοσύνη με επαρκή επίπεδα σιδήρου. Βέβαια πολλά πιθανά οφέλη των 

συμπληρωμάτων σιδήρου απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση, συμπεριλαμβανομένων 

των επιπτώσεων στη βιταμίνη Α και το μεταβολισμό του ιωδίου. Υπάρχουν ισχυρές 

ενδείξεις σε μελέτες που έγιναν ότι η βιταμίνη Α και η ριβοφλαβίνη παρουσιάζουν 

ελλείψεις καθώς επηρεάζονται από τα συμπληρώματα σιδήρου. Ελλείψεις 

αναφέρονται και για το Φολικό οξύ και τη βιταμίνη Β12.  

 

1.3.2 Σιδηροπενική αναιμία. 

 

Η ανεπάρκεια σιδήρου είναι η πιο κοινή ανεπάρκεια μικροθρεπτικών 

συστατικών στον κόσμο. Οι επιπτώσεις της είναι εμφανείς στις ζωές 2 

δισεκατομμυρίων ατόμων παγκοσμίως  και συμβάλλουν στην κακή γνωστική 

ανάπτυξη, στην αυξημένη μητρική θνησιμότητα  και σε μειωμένη ικανότητα 
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εργασίας. Η σιδηροπενική αναιμία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στις αναπτυσσόμενες  

χώρες αλλά παραμένει επίσης σημαντικό πρόβλημα και στις αναπτυγμένες χώρες. Η 

ανεπάρκεια σιδήρου δεν είναι ή μόνη αιτία για την εμφάνιση της αναιμίας αλλά είναι 

η πιο διαδεδομένη. Ο επιπολασμός της αναιμίας, η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλή 

αιμοσφαιρίνη ή χαμηλό αιματοκρίτη , χρησιμοποιείται συνήθως για να αξιολογηθεί η 

σοβαρότητα της ανεπάρκειας σιδήρου σε έναν πληθυσμό.  

Η σιδηροπενική αναιμία είναι ευρέως διαδεδομένη και συχνά επικίνδυνη σε 

μικρά παιδιά ηλικίας 6-24 μηνών και στις γυναίκες που βρίσκονται σε 

αναπαραγωγική ηλικία. Ωστόσο, συχνά εντοπίζεται και σε μεγαλύτερα παιδιά, σε 

εφήβους, σε ενήλικες άντρες και σε ηλικιωμένους όπου και εμφανίζεται όταν τα 

αποθέματα σιδήρου εξαντληθούν και η παροχή σιδήρου στους ιστούς βρίσκεται σε 

πολύ χαμηλά επίπεδα. Γενικά η έλλειψη σιδήρου αναπτύσσεται αργά και δεν είναι 

κλινικά εμφανής μέχρις ότου να προχωρήσει η αναιμία και να υπάρξουν λειτουργικές 

επιπτώσεις στον οργανισμό.  

Σύμφωνα λοιπόν, με τις κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες έχουν εκδοθεί για 

τη χρήση των συμπληρωμάτων σιδήρου τόσο για την πρόληψη όσο και για την 

θεραπεία της σιδηροπενικής αναιμίας, παρακάτω θα αναφερθούμε στις κρίσιμες 

ομάδες καθώς και στην αντιμετώπιση των χαμηλών επιπέδων σιδήρου (Allen 2000). 

 

1.3.3 Γυναίκες και άντρες άνω των 50 ετών 

 

Στους ηλικιωμένους συχνά η διατροφή τους, μπορεί να παρουσιάζει ουσιώδεις 

ελλείψεις. Αυτό είναι ακόμα σοβαρότερο σε ηλικιωμένους  που είναι αδύνατοι ή 

ασθενείς. Έτσι οι ομάδες αυτές του πληθυσμού, οι ελλείψεις βιταμινών είναι ένα 

πολύ συχνό φαινόμενο. Για τους λόγους αυτούς, στους ηλικιωμένους με ανάλογα 

προβλήματα, η χορήγηση πολυβιταμινών, ιδιαίτερα για την πρόληψη παθήσεων που 

οφείλονται σε ελλείψεις βιταμινών Β και D, θεωρείται αναγκαία.   Η βιταμίνη D είναι 

γνωστή ως η « βιταμίνη του ήλιου». Η ανάγκη για βιταμίνη D αυξάνεται πάνω από 

την ηλικία των 50 ετών και γι αυτό τον λόγο θα πρέπει να λαμβάνουν καθημερινά 

συμπλήρωμα βιταμίνης D των 10μg (400ΙU). 

Η βιταμίνη Β12 δεν μπορεί να απορροφηθεί από τους ανθρώπους άνω των 50 

ετών. Η βιταμίνη Β12 είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση ερυθρών 

αιμοσφαιρίων και την εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας των νεύρων. 

Τρώγοντας τρόφιμα εμπλουτισμένα με βιταμίνη Β12 ή με την καθημερινή λήψη 

συμπληρώματος η παροχή της βιταμίνης θα φτάνει στα 2,4 μg, δοσολογία που 

συνιστάται για τους ενήλικες άνω των 50 ετών.  Τέλος για τις γυναίκες που 

βρίσκονται σε εμμηνόπαυση θα πρέπει να λαμβάνουν συμπληρώματα βιταμίνης D 

μαζί με ασβέστιο, τα οποία συστήνονται για την πρόληψη της οστεοπόρωσης. Όσο 

αναφορά τον σίδηρο, δεν θα πρέπει να γίνεται υψηλή πρόσληψη γιατί μπορεί να 

οδηγήσει σε υπερφόρτωση  σιδήρου. 

 

1.3.4 Χορτοφάγοι 

 

Μια υγιεινή χορτοφαγική διατροφή μπορεί να καλύψει τις περισσότερες 

διατροφικές ανάγκες. Ωστόσο, επειδή οι χορτοφάγοι βασίζονται σε φυτικές πηγές 
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σιδήρου, οι ανάγκες τους σε σίδηρο είναι υψηλότερες. Έτσι αυτοί που αποφεύγουν 

πλήρως τα εν λόγω προϊόντα (κρέας και άλλα)  κινδυνεύουν περισσότερο από 

ελλείψεις ορισμένων βιταμινών . Γι αυτό τον λόγο στους χορτοφάγους συνήθως 

χορηγούνται  συμπληρώματα πολυβιταμινών με βιταμίνες Β12, D και Α για την 

αποφυγή των ελλείψεων. 

 

 

 

1.3.5 Καπνιστές και αλκοολικοί 

 

 Οι ασθενείς αυτοί μπορούν να επωφελούνται από τα συμπληρώματα 

βιταμίνης C και φολικού οξέος. Φαίνεται ότι οι εν λόγω βιταμίνες βοηθούν τον 

αγώνα που κάνει ο οργανισμός εναντίον των τοξικών ουσιών που εισβάλλουν στο 

σώμα λόγω των βλαβερών και συχνά θανατηφόρων αυτών συνηθειών.  

Οι αλκοολικοί λόγω μεταξύ άλλων και κακής διατροφής, μπορούν να 

επωφελούνται από τη λήψη συμπληρωμάτων θειαμίνης (βιταμίνης Β1), πυριδοξίνης 

(βιταμίνη Β6) και ριβοφλαβίνης (Β2).  

 

1.3.6 Άτομα με έντονη αθλητική δραστηριότητα 

 

Οι άνθρωποι που έχουν ένα σωματικό δραστήριο τρόπο ζωής, συχνά γίνονται 

στόχοι των διαφημίσεων που διακηρύσσουν την ανάγκη για τη χρήση 

συμπληρωμάτων βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων. Σημαντικό ρόλο στην 

απόδοση του αθλητή παίζει η διατροφή του που είναι μια πολυεπίπεδη λειτουργία. Η 

καθημερινή διατροφή του αθλητή αποτελεί ζωτικής σημασίας με πρωταγωνιστικό 

ρόλο και βασικές παραμέτρους οι οποίες είναι: 

 Η συνεχή παροχή ενέργειας στον οργανισμό, προκειμένου ο αθλητής να 

ανταπεξέρχεται στις πολύωρες και απαιτητικές δραστηριότητες του.  

 Τη διατήρηση του προ απαιτούμενου σωματικού βάρους καθώς και τη 

σωστή σύσταση του σώματος ιδίως ότι αφορά την άλιπη σωματική μάζα.  

 Τον εφοδιασμό του οργανισμού με απαραίτητες ουσίες για την ταχύτατη 

αντικατάσταση των ελλείψεων που δημιουργήθηκαν από την 

παρατεταμένη μυϊκή υπερπροσπάθεια (Dreyfussn.d.).   

 

ΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

Οι βασικότερες κατηγορίες θρεπτικών συστατικών είναι οι υδατάνθρακες, οι 

πρωτεΐνες, τα λίπη, οι βιταμίνες, τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία. Οι διατροφικές 

ανάγκες των αθλητών μπορούν να καλυφθούν από μια σωστή και ισορροπημένη 

διατροφή χωρίς να υπάρχει η  ανάγκη για λήψη συμπληρωμάτων . Γενικά τα ποσοστά 

λήψης θρεπτικών ουσιών των αθλητών όσο αφορά την ημερήσια πρόσληψη θερμίδων 

κυμαίνονται σε: υδατάνθρακες 55-66%,  πρωτεΐνες 15-25% και λίπη 20-25%. Οι 

διαφοροποιήσεις όσον αφορά τα ποσοστά των θρεπτικών συστατικών ανάμεσα σε 

αθλούμενους και μη φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.  
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Πίνακας 2. 

 

ΘΡΕΠΤΙΚΑ 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΜΗ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΣ 

Υδατάνθρακες 50% 55% 

Πρωτεΐνες  15% 15-20% 

Λίπη  35% 25-30% 

Βιταμίνες  

Β1 

Β2 

Β12 

Βιταμίνη C 

 

0,5mg/1.000kcal 

1mg/1.000kcal 

3μg 

60mg 

 

5mg/1.000kcal 

1.4mg/1.000kcal 

20-30μg 

150-250 mg 

 

Μέταλλα 

Ασβέστιο  

Φώσφορος 

Μαγνήσιο 

Κάλιο 

Σίδηρος  

 

0,8gr 

1,6gr 

0,8gr 

3gr 

15mg 

 

2gr 

4gr 

0,8gr 

5gr 

20mg 

Νερό  1,5-2 λίτρα 2,5-4 λίτρα 

 

Πολλοί αθλητές χρησιμοποιούν συμπληρώματα διατροφής ως μέρος της τακτικής 

εκπαίδευσης. Τα συμπληρώματα που συνήθως χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν 

βιταμίνες, ανόργανα άλατα, πρωτεΐνες, κρεατίνη και διάφορες εργογόνες ενώσεις.  

Δυστυχώς τα συμπληρώματα αυτά συχνά χρησιμοποιούνται χωρίς  την πλήρη 

κατανόηση και αξιολόγηση των δυνητικών οφελών και των κινδύνων που συνδέονται 

με τη χρήση τους και χωρίς την άποψη κάποιου επαγγελματία ειδικευμένο στην 

αθλητική διατροφή. Λίγα συμπληρώματα μπορεί να είναι χρήσιμα για τους αθλητές 

σε συγκεκριμένες περιστάσεις, ιδίως όταν είναι περιορισμένη η πρόσληψη τροφής ή 

όταν οι αθλητές προβαίνουν σε επιλεγμένη πρόσληψη τροφίμων.  

 

 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ 

 

 
« Διαιτητικά συμπληρώματα διατροφής», «θρεπτικές 

εργογόνες ενισχύσεις» , « αθλητικά συμπληρώματα» και « 

θεραπευτικά επισιτιστικά συμπληρώματα» είναι μερικοί από 

τους όρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το 

εύρος των προϊόντων που αποτελούν συλλογικά τον τομέα 

της βιομηχανίας των αθλητικών συμπληρωμάτων. Όπως 

ακριβώς υπάρχει μια ποικιλία ονομάτων για αυτά τα 
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προϊόντα, έτσι ακριβώς υπάρχει μια ποικιλία από ορισμούς και συστήματα 

ταξινόμησης.           Τα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για 

την κατηγοριοποίηση των συμπληρωμάτων είναι τα εξής:  

1. Λειτουργία ( για παράδειγμα την οικοδόμηση των μυών ή την 

τόνωση του ανοσοποιητικού). 

2. Μορφή ( για παράδειγμα χάπια, σκόνες, τρόφιμα ή ποτά). 

3. Διαθεσιμότητα (για παράδειγμα internet, marketingκ.λπ.). 

4. Επιστημονική τεκμηρίωση με έρευνες (για παράδειγμα 

υποστηρίζεται καλά από τον οργανισμό). Στόχος αυτής της 

τελευταίας προσέγγισης είναι να παρέχει αντικειμενική 

πληροφόρηση για τους αθλητές και τους προπονητές σχετικά με την 

πιθανή αποτελεσματικότητα των προϊόντων αυτών, έτσι ώστε τα 

άτομα να μπορούν να παίρνουν συνειδητές αποφάσεις σχετικά με την 

προβλεπόμενη χρήση τους.  

Τα συμπληρώματα και οι τροφές για αθλητές πρέπει να 

ανταποκρίνονται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθούς 

ορισμούς.  

1. Περιέχουν θρεπτικά συστατικά σε μεγάλες ποσότητες για τη θεραπεία 

κάποιας ανεπάρκειας (για παράδειγμα ένα συμπλήρωμα σιδήρου που 

λαμβάνεται για την έλλειψη σιδήρου από τον οργανισμό) . 

2. Περιέχουν θρεπτικά συστατικά ή άλλα συστατικά σε ποσότητες που 

να  ενισχύουν άμεσα την αθλητική απόδοση ή τη διατήρηση/ 

αποκατάσταση της υγείας και του ανοσοποιητικού συστήματος ( για 

παράδειγμα καφεΐνη, κρεατίνη, γλυκερίνη, ginsengκ.λπ.) 

Υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμενη ποικιλία των συμπληρωμάτων και 

των αθλητικών τροφίμων που είναι εύκολα προσβάσιμα  σε αθλητές 

και προπονητές. Πρωταρχική σημασία έχει ο ειδικός με την αθλητική 

διατροφή να έχει άριστη γνώση της λειτουργίας των διαφόρων 

αθλητικών τροφών και συμπληρωμάτων, προκειμένου να παρέχει 

σωστές συμβουλές σχετικά τα πιθανά οφέλη, τις πιθανές παρενέργειες 

και τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση αυτών των προϊόντων. 

 

ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΑΘΛΗΤΕΣ. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Μερικά συμπληρώματα για αθλητές προσφέρουν πραγματικά 

πλεονεκτήματα για την αθλητική απόδοση. Ορισμένα προϊόντα συμβάλουν στην 

άμεση ενίσχυση της απόδοσης. Υπάρχουν και προϊόντα που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από αθλητές και να βοηθήσουν στην επίτευξη των διατροφικών 

στόχων και ως έμμεσο αποτέλεσμα να επιτευχθεί και η βέλτιστη απόδοση. Ωστόσο οι 

αθλητές πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι σε σχέση με την ορθή χρήση των 

συμπληρωμάτων καθώς και να γνωρίζουν τα οφέλη που θα προσκομίσουν από αυτή 

τη λήψη και την αύξηση της αθλητικής τους απόδοσης.  

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Ένα προφανές και πολύ σημαντικό ζήτημα που προκύπτει από 

τη χρήση των συμπληρωμάτων διατροφής είναι η συχνή κατανάλωση τους.  

Υπάρχουν και ακραίες περιπτώσεις όπου η κατανάλωση των συμπληρωμάτων από 
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τους αθλητές είναι ίση ή μπορεί και να υπερβαίνει την εβδομαδιαία ποσότητα 

φαγητού που θα έπρεπε να λάβει ο αθλητής. Επίσης ένα ακόμα ζήτημα είναι το 

κόστος των συμπληρωμάτων όπου ορισμένα «οδηγούν» τους οπαδούς τους να 

ξοδεύουν υπέρογκα ποσά σε εβδομαδιαία βάση για την αγορά τους. Συμπληρώματα ή 

αθλητικά τρόφιμα παρέχουν θρεπτικά συστατικά ή συστατικά τροφίμων σε τιμές που 

είναι σημαντικά υψηλότερες από εκείνες των καθημερινών τροφίμων. Όταν βέβαια 

ένα συμπλήρωμα παρέχει με πρακτικό και εύγεστο τρόπο την δυνατότητα επίτευξης 

μιας ισορροπημένης διατροφής τότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα χρήματα 

δαπανώνται σωστά. Αξίζει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν συχνά και εναλλακτικές 

λύσεις χαμηλότερου κόστους όπως για παράδειγμα ένα smoothie φρούτων 

εμπλουτισμένο με γάλα σε σκόνη ή ακόμα και ένα άλλο εμπορικό προϊόν το οποίο 

μπορεί να αντικαταστήσει ένα γεύμα και να είναι μια λιγότερη δαπανηρή επιλογή και 

παράλληλα να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του οργανισμού σε ενέργεια και 

πρωτεΐνη καθώς τα περισσότερα είναι πλούσια σε περιεκτικότητα πρωτεΐνης.  

Τέλος, αν θέλουμε να κατανοήσουμε έστω και λίγο τον λόγο που τα 

συμπληρώματα παρουσίασαν τέτοια ραγδαία αύξηση τις τελευταίες δεκαετίες, θα 

πρέπει να αναλογιστούμε ότι στον κόσμο του αθλητισμού η διαφορά μεταξύ της 

νίκης και της ήττας, μπορεί είναι ορισμένα εκατοστά του δευτερολέπτου ή μερικά 

χιλιοστά από την γραμμή του τερματισμού. Για τον ίδιο τον αθλητή ή τον προπονητή 

κάθε εκατοστό του δευτερολέπτου ή χιλιοστό είναι μια σημαντική βελτίωση στις 

επιδόσεις. Αυτό βοηθάει να εξηγήσουμε γιατί τα συμπληρώματα που υπόσχονται 

βελτίωση της απόδοσης υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό από την 

αθλητική ικανότητα(A. C. MEDICINEn.d.) (LOUISE BURKE 

2006).   

 

1.3.7 Τα νεογνά 

 

Οι τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι η βιταμίνη D συχνά βρίσκεται σε 

ανεπαρκείς ποσότητες στα βρέφη κάτω των  6 μηνών, κάτι που οφείλεται στα 

μειωμένα αποθέματα βιταμίνης στο μητρικό γάλα και στη μειωμένη έκθεση στον 

ήλιο αυτή την περίοδο της ζωής τους. Οι ειδικοί συστήνουν συμπληρώματα βιταμίνης 

D στις περιπτώσεις του αποκλειστικού μητρικού θηλασμού.  

Η Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιατρικής έλαβε υπόψη τη σύσταση για την 

αποφυγή της άμεσης έκθεσης στο ήλιο όσο αναφορά τα μωρά ηλικίας κάτω των 6 

μηνών καθώς και την αύξηση των ποσοστών ανεπάρκειας της βιταμίνης D και της 

ραχίτιδας στα βρέφη και στα παιδιά, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι συνιστάται σε 

όλα τα βρέφη με αποκλειστικό θηλασμό καθώς και αυτά με μερικό θηλασμό να 

λαμβάνουν συμπλήρωμα βιταμίνης D. Η δοσολογία πρέπει να κυμαίνεται σε 400 IU 

την ημέρα και να ξεκινήσει η χορήγηση αμέσως μετά από η γέννηση μέχρις ότου 

χρειαστεί. Από τη σύσταση αυτή εξαιρούνται τα μωρά τα οποία δεν θηλάζουν 

αποκλειστικά και λαμβάνουν 1000ml τροποποιημένο γάλα εμπλουτισμένο με 

βιταμίνη D την ημέρα. Οι συστάσεις αυτές ισχύουν ακόμα και για χώρες με 

ηλιοφάνεια όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία (PEDIATRICS 1967).  

 

1.3.8 Παιδιά και ενήλικες για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. 
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Οι εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί υγείας έχουν επικεντρωθεί όλο και 

περισσότερο στην σύγχρονη επιδημία που μαστίζει τον κόσμο, την παχυσαρκία, και 

που η οποία έχει αποτελέσει μείζον απειλή για τη δημοσία υγεία. Ο αριθμός των 

ατόμων που το σωματικό τους βάρος είναι μεγαλύτερο από το ιδανικό τους είναι 

συνεχώς αυξανόμενος ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες χώρες. Για να μπορέσουμε να 

καταλάβουμε τη σοβαρότητα του προβλήματος αρκεί να αναφερθούμε σε ορισμένα 

ποσοστά τα οποία αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς επίσημα και 

εξακριβωμένα στοιχεία για τη χώρα μας δεν υπάρχουν ακόμα. Έτσι ,λοιπόν, στις 

Ηνωμένες Πολιτείες περισσότεροι από το ήμισυ του ενήλικου πληθυσμού 

ταξινομούνται ως υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Βάσει το ΔΜΣ (BMI= kg/ m2  ) ο οποίος 

κυμαίνεται από 18,5 έως 24,9, το 34% του πληθυσμού είναι υπέρβαροι με ΔΜΣ>25 

και ένα 31% χαρακτηρίζονται ως παχύσαρκοι με ΔΜΣ>30 ενώ στους εφήβους ένα 

15,5% χαρακτηρίζονται ως υπέρβαροι.  Η περίσσεια σωματικού βάρους είναι ένας 

από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για πολλές από τις αιτίες 

νοσηρότητας και θνησιμότητας λόγω της ανάπτυξης παθήσεων όπως διαβήτη τύπου 

2, καρδιακές παθήσεις, καρκίνος κλπ. 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί αύξηση στη λήψη προϊόντων  

αδυνατίσματος που περιέχουν είτε μονά είτε πολλαπλά συμπληρώματα διατροφής πχ. 

Βότανα, βιταμίνες, ανόργανα άλατα και αμινοξέα. Ενδεικτικά αξίζει να αναφέρουμε 

ότι οι λιανικές πωλήσεις των συμπληρωμάτων απώλειας βάρους εκτιμάται ότι είναι 

πάνω από 1,3 δις για το έτος 2001.  

ΠΙΘΑΝΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ: 

 Για την αποφυγή του κοινωνικού στίγματος που αποκτούν οι 

ασθενείς λόγω της παχυσαρκίας. 

 Για τα οφέλη της υγείας που προκύπτουν από την απώλεια βάρους. 

 Η πίστη που έχουν οι ασθενείς στα συμπληρώματα ότι θα χάσουν 

βάρος με έναν «μαγικό» τρόπο.  

 Για την αποφυγή όσο τον δυνατόν λιγότερων αλλαγών στον τρόπο 

ζωής όπως στη διατροφή και στην άσκηση. 

 Είναι ευρέως διαθέσιμα στο εμπόριο και δεν απαιτείται συνταγή 

από γιατρό. 

 Οι διαφημίσεις προβάλλουν πειστικούς ισχυρισμούς για τις 

δυνατότητες τους. 

 Λόγω της καθιερωμένης αντίληψης ότι η φυσική λύση είναι και 

πιο ασφαλή. 

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τα πιο κοινά συμπληρώματα που 

χρησιμοποιούνται για απώλεια βάρους . 

 

Πίνακας 3. 

 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Guarana 

Καφεΐνη 

Ephedra ( εφέδρα) 

Country mallow 
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Yerba Mate (Mάτε) 

Bitter orange (Νεραντζάκι) 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ 

Ginseng 

Χρώμιο  

ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΡΕΣΜΟΥ 

Guar gum ( κόμμι Γκουαρ) 

Γλυκομαννάνη  

Psyllium (Ψύλλιο) 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΠΩΝ  

L-carnitine 

Green tea (πράσινο τσάι) 

Βιταμίνη Β5 

Υδροξυκιτρικό οξύ  

Γλυκόριζα  

Λινολεικο οξύ 

Πυροσταφυλικό οξύ 

(Pyruvate) 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ  
Chitosan  

ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 
Dandelion (πικραλίδα) 

Cascara  

ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ 

Spirulina 

Liminaria  

Guggul  

Apple cider vinegar 

(μηλόξυδο)  

 

Αν τελικά ένας ασθενής επιλέξει να λάβει κάποιο συμπλήρωμα , θα πρέπει να 

βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση από τον γιατρό έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν 

εγκαίρως οι τυχόν αρνητικές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν. Αυτοί που θα 

χρησιμοποιήσουν τα συμπληρώματα απώλειας βάρους παρουσιάζουν υψηλά κίνητρα 

για να χάσουν βάρος και γι αυτό τον λόγο οι γιατροί μπορούν να «εκμεταλλευτούν» 

αυτό το κίνητρο για να  προάγουν περισσότερο τις καθιερωμένες προσεγγίσεις για 

την απώλεια βάρους όπως τη δίαιτα και την άσκηση. 

 

1.3.9 Άτομα τρίτης ηλικίας. 

 

Αναλύσεις των στοιχείων από έρευνες που έχουν γίνει σε εθνικό επίπεδο 

έχουν δείξει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ενήλικων μεγάλης ηλικίας, δεν λαμβάνουν 

τις συνιστώμενες ποσότητες πολλών θρεπτικών συστατικών αποκλειστικά από τις 

τροφές. Με την πάροδο του χρόνου μειώνεται η φυσική κατάσταση και η μυϊκή μάζα 
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του ατόμου ενώ παράλληλα εμφανίζονται και προβλήματα στην κατάποση. Λόγω της 

μείωσης της οστικής πυκνότητας αλλά και της συχνής λήψης φαρμάκων, οι ανάγκες 

σε ασβέστιο έχουν αυξηθεί. Οι ελλείψεις απαραίτητων θρεπτικών συστατικών που 

δημιουργούνται στους ανθρώπους 3ης ηλικίας , μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη 

λήψη ειδικών συμπληρωμάτων.  

Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το American Dietetic Association το 

2007 , είχε ως σκοπό να εξετάσει το κατά πόσο χρησιμοποιούνται τα συμπληρώματα 

για την πρόσληψη διατροφικών στοιχείων και την επάρκεια αυτών των συστατικών. 

Η έρευνα απευθύνονταν σε ενήλικες άντρες και γυναίκες 51 χρονών και άνω. Τα 

αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας έδειξαν ότι το 37% των αντρών και το 47% 

των γυναικών καταναλώνουν τουλάχιστον ένα τύπο συμπληρώματος κάθε μέρα. 

Βέβαια παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, άλλα όχι 

μεταξύ των ηλικιακών ομάδων.  Για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τις επιλογές των ηλικιωμένων όσο αναφορά τα 

συμπληρώματα, στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τα ποσοστά από τα πιο 

πολυχρησιμοποιημένα συμπληρώματα για τους άνδρες και τις γυναίκες. 

  

Πίνακας 4. 

 

 ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

 51-70 ετών >70 ετών 51-70 ετών >70 ετών 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ (%) (%) (%) (%) 

Πολυβιταμίνες/ ιχνοστοιχεία 34 33 43 37 

Βιταμίνη C 15 14 21 15 

Βιταμίνη Ε 13 13 16 10 

Ασβέστιο  4 5 16 9 

Βιταμίνες συμπλέγματος Β 6 7 9 6 

Ψευδάργυρος  3 3 3 2 

Σίδηρος  2 2 3 2 

Βιταμίνη Α  2 2 4 2 

 

Τα συμπληρώματα πολυβιταμίνης και ιχνοστοιχείων είναι ο πιο συχνός τύπος             

συμπληρώματος τόσο για του άνδρες όσο και για τις γυναίκες με ποσοστά 34% και 

41% αντίστοιχα, ενώ παράλληλα από τη χρήση τους  παρατηρήθηκε  μειωμένη 

πιθανότητα για προσβολή του οργανισμού από μικρόβια καθώς και βελτίωση των 

νοητικών λειτουργιών.  Επίσης η βιταμίνη E και C είναι οι συνηθέστερες βιταμίνες γι 

αυτή την ηλικιακή ομάδα με ποσοστά αρκετά ανεβασμένα που να φτάνουν το 16% 

και το 21% αντίστοιχα και για  τα δύο φύλα. Το συμπλήρωμα ασβεστίου είναι 

δημοφιλής μεταξύ των ηλικιωμένων γυναικών. Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι 

βιταμίνες Α και Κ, οι φυτικές ίνες, ο ψευδάργυρος , το σελήνιο, τα ω-λιπαρά οξέα και 

ο σίδηρος. Το τελευταίο έχει στόχο την πρόληψη η την αντιμετώπιση της αναιμίας, 

που είναι ιδιαίτερα συχνή στους ηλικιωμένους.  Όπως και κάθε έρευνα που έχει γίνει 

για τα συμπληρώματα, έτσι και αυτή τονίζει ότι σε καμία περίπτωση τα  δεν πρέπει 

να υποκαθιστούν μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή σε οποιαδήποτε ηλικιακό 

στάδιο.   
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1.3.10 Άτομα με χρόνιες παθήσεις 

 

Οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν πολυβιταμίνες και συμπληρώματα 

μετάλλων για να εξασφαλίσουν επαρκή πρόσληψη και για την πρόληψη ή τον 

μετριασμό εμφάνισης κάποιων ασθενειών. Τα συνηθέστερα συμπληρώματα που 

χρησιμοποιούν περιέχουν συνήθως 10 βιταμίνες και 10 μέταλλα.  

Πολλές χρόνιες παθήσεις μοιράζονται κοινούς παράγοντες κινδύνου, όπως το 

κάπνισμα, η ανθυγιεινή διατροφή, η καθιστική ζωή και η παχυσαρκία. Πολυάριθμες 

μελέτες in vitro αλλά και μελέτες σε ζώα έχουν δείξει θετικά αποτελέσματα αρκετών 

βιταμινών και ανόργανων συστατικών σε διαδικασίες όπως στην αγγειογένεση, στην 

ανοσία, στη κυτταρική διαφοροποίηση και τον πολλαπλασιασμό. Παρακάτω θα 

αναφερθούμε σε έρευνα που πραγματοποίησε το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των 

Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το 2006 όπου ασχολήθηκε με την 

αποτελεσματικότητα των πολυβιταμινών και των ανόργανων συμπληρωμάτων στην 

πρόληψη του καρκίνου, των καρδιαγγειακών παθήσεων, της υπέρτασης και του 

καταρράκτη. 

Όσο αναφορά τον καρκίνο και πιο συγκεκριμένα τον καρκίνο του οισοφάγου 

και του στομάχου, τα συμπληρώματα δεν παρουσίασαν σημαντική επίδραση στον 

ασθενή με μόνη εξαίρεση την μείωση της συχνότητας εμφάνισης του καρκίνου του 

στομάχου καθώς και του ποσοστού θνησιμότητας της συγκεκριμένης νόσου. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση χορηγήθηκαν συμπληρώματα βιταμινών και ανόργανων 

συστατικών και πιο συγκεκριμένα λάμβαναν ρετινόλη, α-τοκοφερόλη και σελήνιο.  

Για τους ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο έρευνες έδειξαν ότι η χορήγηση β-

καροτένιο, σελήνιο, α-τοκοφερόλη, ρετινόλη και ψεδαργύρου επέφερε μείωση του 

κινδύνου θανάτου από εγκεφαλικό επεισόδιο. Για την υπέρταση έχει αναφερθεί ότι η 

λήψη ριβοφλαβίνης νιασίνης και βιταμίνης C οδηγεί σε μείωση της διαστολικής 

υπέρτασης .   

Τα μέχρι τώρα ευρήματα έχουν σημαντικές επιπτώσεις για την κλινική 

πρακτική και την πολιτική της δημόσιας υγείας. Οι κλινικοί θα πρέπει να γνωρίζουν 

ότι αν και τα συμπληρώματα είναι απίθανο να έχουν σοβαρές ανεπιθύμητες 

παρενέργειες, παραμένει ασαφές εάν τα συμπληρώματα είναι αποτελεσματικά στην 

πρόληψη του καρκίνου, των καρδιαγγειακών παθήσεων και άλλων σημαντικών 

χρόνιων παθήσεων. Όσο για την χάραξη της πολιτικής για τη δημόσια υγεία το 

συμπέρασμα είναι ίδιο. Τα στοιχεία είναι ανεπαρκή για να υποστηρίξουμε την 

παρουσία ή απουσία οφέλους από τη συνήθη χρήση των πολυβιταμινών και των 

συμπληρωμάτων μετάλλων και την συσχέτισή τους με τις χρόνιες παθήσεις (Han-

YaoHuang, etal. 2006).   
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Κ2 Οικονομικά δεδομένα για τα συμπληρώματα διατροφής. 
 

2.1Ευρωπαϊκή αγορά 

 

Η αγορά της ΕΕ εκτιμήθηκε μεταξύ  8,2 δισεκατομμύρια ευρώ και 8.6 

δισεκατομμυρίων το 2009. Η παγκόσμια αγορά των συμπληρωμάτων διατροφής 

εκτιμήθηκε ότι ήταν αξίας περίπου 45 - 50 δισεκατομμύρια το 2009 (σε επίπεδο 

λιανικής). Μέσα στην αγορά της ΕΕ, οι βιταμίνες και τα ανόργανα συστατικά 

αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μερίδιο ( περίπου 50%-55%: 4,1-4,73 

δισεκατομμύρια ευρώ ), με το υπόλοιπο ( 3,87 δισεκατομμύρια- 4,1 δισεκατομμύρια 

ευρώ ), να αντιπροσωπεύεται από τα συμπληρώματα διατροφής που ταξινομούνται 

ως «άλλες ουσίες». 

Ο αριθμός των ουσιών εκτός από τις βιταμίνες και τα ανόργανα στοιχεία που 

χρησιμοποιούνταν στα συμπληρώματα διατροφής στην ευρωπαϊκή αγορά εκτιμάται 

ότι ήταν πάνω από 400 (για το έτος 2010). Μερικά από τα πιο σημαντικά 

περιλαμβάνουν τα ιχθυέλαια, τα προβιοτικά και τα φυτικά συστατικά. Άλλες 

σημαντικές ουσίες που περιλαμβάνουν είναι αμινοξέα, ένζυμα, πρεβιοτικά, 

απαραίτητα λιπαρά οξέα, βότανα, άλλες ουσίες όπως λυκοπένια, και γλυκοζαμίνη 

(Brookes 2010). 

Η αγορά των «άλλων ουσιών» παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις. Το 2009, 

σχεδόν τα τρία τέταρτα της αγοράς της ΕΕ αποτελούν η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία 

και το Ηνωμένο Βασίλειο. 
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Πιο συγκεκριμένα, στην Ιταλία, τα προβιοτικά αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο 

μερίδιο της αγοράς συμπληρωμάτων «άλλων ουσιών» σε ποσοστό 44% της 

συνολικής αγοράς το 2005, ενώ ο συνδυασμός συμπληρωμάτων φτάνει το 25%. Αν 

και πιο ενημερωμένες εκτιμήσεις του κλάδου δεν είναι διαθέσιμες, πηγές εμπορικών 

ενώσεων εκτιμούν ότι τα προβιοτικά εξακολουθούν να κυριαρχούν στην κατηγορία 

«άλλης ουσίας» συμπληρωμάτων της αγοράς. 

Στη Γερμανία, στοιχεία για το 2008, δείχνουν την κατανομή της αγοράς να είναι 25% 

για προϊόντα που αφορούν το πεπτικό σύστημα, 48 % για προϊόντα κατά του 

κρυολογήματος, 17,2% για την φροντίδα του δέρματος. Τα προβιοτικά και η 

γλυκοζαμίνη στις αγορές το 2009 εκτιμάται σε περίπου € 64 εκατομμύρια και € 55 

εκατομμύρια αντίστοιχα. 

Στη Γαλλία η κατανομή της αγοράς έχει ως εξής: 23% για προϊόντα αδυνατίσματος, 

17% τονωτικά, 8% για την υγεία και πρόληψη νοσημάτων των ματιών, 7% για 

χαλάρωση, 6% για οστά και αρθρώσεις, 6% για προϊόντα μαλλιών και 4% για το 

δέρμα. 

Για το Ηνωμένο Βασίλειο στοιχειά του 2009 δείχνουν ότι τα ιχθυέλαια 

καταλαμβάνουν το 40% της αγοράς έπειτα κατά 21% χρησιμοποιείται συνδυασμός 

συμπληρωμάτων. Περίπου το 1/3 της αγοράς καλύπτεται από βιταμίνες και μέταλλα, 

ενώ το υπολειπόμενο ποσοστό ανήκει στις ‘’άλλες ουσίες’’ (EUROMONITOR 

INTERNATIONAL n.d.). 

Σε άλλες χώρες: στις Δανία και Φινλανδία χρησιμοποιούνται τα ιχθυέλαια σε 

ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, ενώ στην Ισπανία και Ιταλία καλύπτουν λιγότερο από 

το 3%. Σε Αυστρία και Βέλγιο κυρίως χρησιμοποιούνται συνδυασμοί 

συμπληρωμάτων σύμφωνα με στοιχεία του 2008. Στην Πολωνία κυρίως βιταμίνες και 

ανόργανα μέταλλα σε ποσοστό 31% έπειτα ακολουθούν προϊόντα πέψης (φυτικές 

ίνες, προβιοτικά) κατά 11%.Στην Ολλανδία φυτικά προϊόντα τα λεγόμενα 

superfoodsαποτελούν το 75% της αγοράς ενώ εξαιρετικά προτιμητέα είναι και 

προϊόντα πλούσια σε ω-3. 

Μέχρι πρόσφατα, η αγορά γιατί βιταμίνες και τα συμπληρώματα διατροφής στην 

Ανατολική Ευρώπη δεν ήταν ευρέως διαδεδομένη λόγω του πιο αργού ρυθμού 

ανάπτυξης συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, όμως η αύξηση του βιοτικού 

επιπέδου και του κατά κεφαλήν εισοδήματος και η ανησυχία για την υγεία γίνεται πιο 

έντονη κι έτσι έχει αρχίσει ραγδαία η ανάπτυξη της αγοράς συμπληρωμάτων και σε 

αυτές τις χώρες. 

Η δομή της αγοράς: 

Η αγορά της ΕΕ για τα συμπληρώματα διατροφής εξυπηρετείται από ένα μεγάλο 

αριθμό επιχειρήσεων. Στο σύνολο της η αγορά απαρτίζεται από μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις, παράλληλα όμως υπάρχουν και κάποιες πολυεθνικές και εθνικές 

εταιρίες. Ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου (εξαιρουμένων των 

εμπόρων λιανικής πώλησης )είναι περίπου 5.000 για το 2009. 
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Η διάρθρωση της Ευρωπαϊκής αγοράς έχει ως εξής: 

1.Οι κατασκευαστές/προμηθευτές συστατικών. Οι περισσότερες πρώτες ύλες 

κατασκευάζονται από μεμονωμένους κατασκευαστές, όμως υπάρχουν και 

κατασκευαστές που ανήκουν σε μεγαλύτερες ομάδες. 

2.Κατασκευαστές συμβάσεων. Διανέμουν τα χωρίς σήμανση προϊόντα εφοδιασμού 

με το δικό τους brand name.  

 

3.Οι παραγωγοί και οι έμποροι λιανικής πώλησης. Υπάρχουν εταιρίες που 

προμηθεύουν και πωλούν τα συμπληρώματα μέσω των δικών τους εξειδικευμένων 

καταστημάτων λιανικής πώλησης, παράλληλα όμως, το εμπόριο λιανικής μπορούν να 

κάνουν σε κάποιες περιπτώσεις και οι κατασκευαστές συμβάσεων. 

 

4.Οι κατασκευαστές και οι διανομείς προϊόντων. Αγοράζουν τα συστατικά και 

παρασκευάζουν  τα τελικά συμπληρώματα/προϊόντα για τη διανομή και την πώληση 

σε καταστήματα λιανικής πώλησης. 

5.Οι διανομείς. Μπορεί να είναι εταιρίες που παράλληλα αναλαμβάνουν την έρευνα 

την ανάπτυξη και το μάρκετινγκ αλλά και εταιρίες μεταπράτες που συχνά 

εμπορεύονται προϊόντα εισαγόμενα από τρίτους. 

6.Οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα τους μέσω των  

δευτερευόντων χονδρεμπόρων, απευθείας σε σούπερ μάρκετ, εξειδικευμένα 

καταστήματα και φαρμακεία, μερικές  πωλούν απευθείας στο κοινό μέσω του on-line 

λιανικού εμπορίου, δι’ αλληλογραφίας ή απευθείας πώληση. 

Ο ανταγωνισμός 

Στόχος του καταναλωτή συμπληρωμάτων διατροφής είναι η αυτό-φροντίδα και η 

ευεξία και το κλειδί για να τον προσελκύσει η αγορά είναι ο ισχυρισμός υγείας, που 

διατυπώνει το κάθε προϊόν και η κάθε εταιρία κατ’ επέκταση. 

Οι εταιρείες ανταγωνίζονται μέσω της παροχής των συμπληρωμάτων διατροφής που 

προωθούν προσφέροντας την καλύτερη τιμή, την καλύτερη απόδοση, τη χρησιμότητα 

και την ευκολία για τους καταναλωτές από τα προϊόντα του ανταγωνιστή και ως εκ 

τούτου είναι αυτά που θα πρέπει να αγοράζονται από τους καταναλωτές. 

Ο ανταγωνισμός επίσης γίνεται μέσω των τιμών, του εμπορικού σήματος, της  

διαφήμισης, την προώθησης και την ενημέρωση των καταναλωτών, που όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, αυτές οι προωθητικές ενέργειες τείνουν να είναι σε μεγάλο 

βαθμό επικεντρωμένες στους ισχυρισμούς υγείας των προϊόντων. 

 

Οι πωλήσεις των συμπληρωμάτων διατροφής είναι επίσης στενά συνδεδεμένες με την 

κάλυψη από τα ΜΜΕ των θεμάτων υγείας και τους κατασκευαστές/διανομείς και 

λιανοπωλητές, μάρκετινγκ και διαφήμισης. Οι πρωταγωνιστές στις εθνικές αγορές 

συνήθως αφιερώνουν σημαντικούς πόρους για την ανάπτυξη της μάρκας και στη 

διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων τους. 

Υπάρχει έντονος ανταγωνισμός των τιμών στον τομέα λόγω της αύξησης του αριθμού 

των φορέων που εισέρχονται στον κλάδο τα τελευταία χρόνια, κυρίως της ανάπτυξης 
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του Διαδικτύου που βασίζονται σε on-line λιανοπωλητές (συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που εδρεύουν εκτός της ΕΕ, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν τιμές 

αφορολόγητες) και από το σούπερ μάρκετ τροφίμων. 

 

Η φύση του ανταγωνισμού έχει επίσης αναπτύξει όλο και περισσότερα νεότερα 

προϊόντα, πολλά από τα οποία είναι επεκτάσεις υπαρχόντων προϊόντων. Σε αυτά 

συνδυάζονται συχνά συστατικά για να προσφέρουν στους καταναλωτές την ευκολία 

ότι δεν χρειάζεται πλέον να αγοράσουν διάφορα ξεχωριστά συμπληρώματα. 

 

2.2Αμερικανική Αγορά. 

 

Η αμερικανική βιομηχανία έχει αυξηθεί εκθετικά πηγαίνοντας από4.000σε 75.000 

συμπληρώματα διαθέσιμα στην αγορά το 2010. Οι δαπάνες για την ανάπτυξη της 

βιομηχανίας των συμπληρωμάτων διατροφής είναι αρκετά χαμηλές. 

Το μόνο έξω από την έρευνα που ο κατασκευαστής υποχρεούται να διεξάγει είναι το 

« ιστορικό χρήσης » ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία της  ''ασφάλειας." Αυτό είναι ένα 

μικρό βάρος για τους κατασκευαστές των συμπληρωμάτων διατροφής σε σύγκριση 

με αυτό των κατασκευαστών φαρμάκων που πρέπει να αποδείξουν την ασφάλεια και 

αποτελεσματικότητα των προϊόντων τους για να πάρουν την έγκριση του FDA. 

Αν τα συμπληρώματα διατροφής έπρεπε να ρυθμίζονται ομοίως με τα φάρμακα, το 

κόστος παραγωγής για τους προγραμματιστές των συμπληρωμάτων διατροφής θα 

ήταν κολοσσιαίο. Αν αναλογιστούμε πως ένα φάρμακο χρειάζεται γύρω στα 50 με 

100 εκατομμύρια δολάρια έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι έρευνες και τεθεί στην 

αγορά γίνεται κατανοητό πως αν η διαδικασία ήταν ίδια και για τα συμπληρώματα 

διατροφής πολλοί κατασκευαστές δεν θα έπαιρναν το ρίσκο για τέτοιες επενδύσεις. 

Όσον αφορά το FDA, απλά δεν έχει τα χρήμα τα ή τους πόρους να ρυθμίσει σοβαρά 

τα διαιτητικά συμπληρώματα. Ο προϋπολογισμός του FDA για το οικονομικό έτος 

2010 ήταν 3.200.000.000 δολάρια, ο μεγαλύτερος προϋπολογισμός ποτέ για το FDA. 

Για το οικονομικό έτος 2011, ο FDA ήταν σε θέση να εξασφαλίσει 30% περισσότερη 

χρηματοδότηση από την κυβέρνηση, θέτοντας τον προϋπολογισμό της σε $4 

εκατομμύρια. Αυτές οι αυξήσεις του προϋπολογισμού πρόκειται να ορίσουν  πρότυπα 

για την ασφάλεια, να επεκτείνουν την εργαστηριακή δύναμη, πιλοτική 

παρακολούθηση και τον εντοπισμό της τεχνολογίας, την ενίσχυση του προγράμματος 

ασφάλειας των εισαγωγών[του FDA], τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων και της 

ανάλυσης των κινδύνων και να αρχίσει η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εθνικού 

συστήματος ασφάλειας των τροφίμων με την ενίσχυση των επιθεωρήσεων και την 

ικανότητα ανταπόκρισης. 

Αν και o FDA λαμβάνει ένα μεγαλύτερο προϋπολογισμό κάθε χρόνο, τα περισσότερα 

από  τα  χρήματα χρησιμοποιούνται ώστε να ενισχύσουν και να βελτιώσουν τα 

συστήματα που ήδη υπάρχουν (MASON, DIETARYSUPPLEMENTREGULATION: 

ACOMPARATIVESTUDYn.d.) (Dobson DaVanzo & Associates 2009).  
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Κ3 Τοξικότητα και παρενέργειες των συμπληρωμάτων διατροφής. 
 

Η προσοχή της επιστημονικής κοινότητας είναι στραμμένη στην ποσότητα των 

μικρο- και μακροθρεπτικων συστατικών σε επαρκείς ποσότητες. Είναι λίγες οι 

πληροφορίες από έρευνες και δεν είναι επαρκείς για να καθορίσουν ανώτατα όρια για 

ασφαλή χρήση όλων των συμπληρωμάτων. Τα άτομα τα οποία παίρνουν σε 

συστηματική βάση βιταμίνες ή άλλου είδους συμπληρώματα, πρέπει να γνωρίζουν 

ότι πιθανόν να λαμβάνουν περισσότερες βιταμίνες και άλλες θρεπτικές ουσίες από 

όσες μπορεί να ανεχθεί ο οργανισμός τους. Πολλοί καταναλωτές δεν είναι γνώστες 

των κινδύνων που μπορούν να προκύψουν από την αλόγιστη χρήση συμπληρωμάτων 

με αποτέλεσμα να καταναλώνουν συχνά υπερβολικές ποσότητες. Τα ανώτατα ανεκτά 

όρια του οργανισμού για μια βιταμίνη, είναι εκείνα τα οποία αν τα υπερβεί η 

συγκέντρωση της συγκεκριμένης βιταμίνης, τότε αρχίζουν και εμφανίζονται 

παρενέργειες και τοξικότητα στον οργανισμό. 

Παρόλου που οι προμηθευτές συμπληρωμάτων συχνά αναφέρουν τις πιθανές 

παρενέργειες, οι καταναλωτές πρέπει να βασίζονται και σε άλλες αντικειμενικές 

πηγές ενημέρωσης συμπεριλαμβανομένων και των διαιτολόγων-διατροφολόγων που 

είναι οι ειδικοί πάνω σε θέματα διατροφής, για να μπορούν να μάθουν για τα πιθανά 

ρίσκα.  
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Η τοξικότητα από υψηλή δόση θρεπτικών συστατικών όπως για παράδειγμα από τη 

βιταμίνη Α,  την B-6, D, τη Νιασίνη, το σίδηρο και το σελήνιο είναι γνωστές. Σε 

περιπτώσεις τοξικότητας με τη βιταμίνη D εμφανίζεται υπερκαλιαιμία και μείωση της 

οστικής πυκνότητας σε ασθενείς με οστεοπόρωση, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν 

μεγάλες ποσότητες συμπληρωμάτων βιταμίνης D χωρίς την ενημέρωση και έγκριση 

γιατρού. Εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ασβεστίου και κρεατινίνης εντοπίστηκαν στον 

ορό του αίματος σε ασθενείς που κατανάλωναν διαφορετικά συμπληρώματα ύψους 

50,000 IU σε διάστημα μικρότερο  των 6 βδομάδων.   

Μεγάλες ποσότητες βιταμίνης Α μπορούν να προκαλέσουν τερατογένεση. Λόγω του 

ρίσκου το Food And Nutrition Board προτείνει να αποφεύγονται τα συμπληρώματα 

βιταμίνης Α κατά το 1ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης εκτός και αν υπάρχουν εμφανείς 

ενδείξεις σοβαρών ελλείψεων της.  

Μια άκρως ενδιαφέρουσα πληροφορία είναι ότι τα συμπληρώματα σιδήρου είναι 

υπεύθυνα για πολλές δηλητηριάσεις παιδιών στις ΗΠΑ.  Οξεία τοξικότητα  μπορεί να 

προκαλέσει ο σίδηρος ακόμα και σε μέτριες δόσεις  σε ορισμένους ανθρώπους. Σε 

αντίθεση με τις γυναίκες στην αναπαραγωγική ηλικία που έχουν αυξημένες 

πιθανότητες να εμφανίσουν χαμηλές αποθήκες σιδήρου ακόμα και ανεπάρκεια 

σιδήρου, οι ενήλικες άντρες και οι εμμηνοπαυσιακές γυναίκες  έχουν ικανοποιητικά 

ποσοστά σιδήρου στις αποθήκες τους. Παρότι ο σίδηρος είναι ένα στοιχείο που 

μπορούμε να το βρούμε εύκολα τόσο σε πολυβιταμινούχο σκευάσματα όσο και σε 

συμπληρώματα μετάλλων , είναι πολύ δύσκολο να βοηθήσει στην αναπλήρωση των 

αποθηκών στον οργανισμό ενώ μπορεί μάλιστα να αυξήσει τον κίνδυνο για χρόνιες 

παθήσεις . 

Τα συμπληρώματα διατροφής μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα που σχετίζονται 

με διατροφικές υπερβολές, διατροφικές ανισορροπίες και αλληλεπιδράσεις με την 

ιατρική περίθαλψη. Πολλά προβλήματα που σχετίζονται με την υψηλή δόση ενός 

θρεπτικού συστατικού μπορεί να οδηγήσει σε παράλληλη ανεπάρκεια άλλου 

συστατικού. Υψηλή δόση βιταμίνης Ε μπορεί να επέμβει  στην δράση της βιταμίνης 

Κ και να ενισχυθεί η επίδραση του αντιπηκτικού φαρμάκου ενώ υψηλά ποσοστά 

ασβεστίου δεν επιτρέπουν την απορρόφηση σιδήρου και πιθανόν και άλλων 

συστατικών.   

Το Φολικό οξύ μπορεί να καλύψει τα αιματολογικά σημάδια της έλλειψης της 

βιταμίνης Β12 και μπορεί να επιδεινώσει την μη αντιστρεπτή νευρολογική βλάβη που 

προκύπτει από την ανεπάρκεια της βιταμίνης Β12. Το Φολικό οξύ μπορεί επίσης να 

αλληλοεπιδράσει αρνητικά με αντιεπιληπτικά φάρμακα.  

Συμπληρώματα ψευδαργύρου έχουν την ικανότητα να μειώνουν τα επίπεδα χαλκού, 

να βλάπτουν το ανοσοποιητικό και να αυξάνουν την HDL χοληστερίνη στο πλάσμα 

του αίματος (Huntn.d.).  

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται ορισμένες από τις παρενέργειες που προκαλούν 

η υπερβολική πρόσληψη βιταμινών και μετάλλων (BABGALEHTIMBO 2007). 
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Πίνακας 5. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ Ή 

ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Α 

Πονοκέφαλος, ναυτία, 

διάρροια, ξηροδερμία, 

απολέπιση του δέρματος, 

τριχόπτωση, ανορεξία, 

νεφρική και ηπατική 

βλάβη 

 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D 

Ανορεξία, ναυτία, 

αδυναμία, δίψα, 

αυξημένη διούρηση, 

γαστρεντερικές 

διαταραχές, κατάθλιψη 

 

BITAMINH E  

Κεφαλαλγία, ναυτία, 

κοιλιακός πόνος, εμετός, 

διάρροια 

 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Κ Θρομβώσεις, εμετοί  

ΘΕΙΑΜΙΝΗ (Β1) 
Γενικά στερείται 

τοξικότητας 

 

ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ (Β2) 
Γενικά στερείται 

τοξικότητας. 

 

ΝΙΑΣΙΝΗ (Β3) 

Κνησμός, εξανθήματα, 

φαγούρα, κάψιμο στο 

δέρμα, ερύθημα 

προσώπου, κεφαλαλγία, 

ναυτία, ηπατική βλάβη 

 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β6 (ΠΥΡΙΔΟΞΑΛΗ, 

ΠΥΡΙΔΟΞΙΝΗ,ΠΥΡΙΔΟΞΑΜΙΝΗ) 

Απώλεια αισθητικότητας, 

προβληματική βάδιση 

 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ 

ΟΞΥ) 

Διάρροια, ναυτία και 

στομαχικές κράμπες, 

πιθανώς νεφρολιθίαση, 

αντιδραστικό σκορβούτο  

 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca) 

Δυσκοιλιότητα, 

καρδιακές αρρυθμίες, 

νεφρολιθίαση, 

ασβέστωση μαλακών 

μορίων 

 

ΦΩΣΦΟΡΟΣ (Ρ) 

Διαταραχή μεταβολισμού 

ασβεστίου, γαστρεντερική 

δυσφορία από φωσφορικά 

άλατα 

 

ΜΑΓΝΗΣΙΟ ( Mg) Ναυτία, εμετοί, διάρροιες  
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Κ4 Συνιστώμενες δόσεις, ανώτατα και ασφαλή όρια πρόσληψης 

συμπληρωμάτων διατροφής. 

 

4.1 Παγκόσμιες ρυθμιστικές προσεγγίσεις για τον καθορισμό των μέγιστων 

ποσοτήτων βιταμινών και ανόργανων στοιχείων στα συμπληρώματα διατροφής. 

 

Στόχος των αρχών σε όλο τον κόσμο είναι να εξασφαλιστούν ασφαλή επίπεδα για την 

πρόσληψη των μικροθρεπτικών και μακροθρεπτικών συστατικών και ιδιαίτερα όσον 

αφορά τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες. Οι ρυθμίσεις αυτές βασίζονται σε αναλύσεις 

κυρίως του WHO/FAO και της επιτροπής του Codex Alimentarius. Σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο τα όρια αυτά ρυθμίζονται από τον κανονισμό της ευρωπαϊκής ένωσης. 

Τα βασικά νομικά κριτήρια στην Ευρώπη για τον καθορισμό των ανώτατων ποσών 

σε εμπλουτισμένα τρόφιμα και τα συμπληρώματα διατροφής φαίνονται στον Πίνακα 

1. Τα κριτήρια αυτά θεωρούνται απαραίτητη προϋπόθεση για την πολιτική 

διαχείρισης κινδύνου που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επικείμενη 

πανευρωπαϊκή εναρμόνιση των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων. 

Πίνακας 1. 

Οι Ευρωπαϊκές ρυθμιστικές προσεγγίσεις για τον καθορισμό των μέγιστων 

ποσών βιταμινών και μετάλλων βασίζονται στα παρακάτω κριτήρια. 

 

Ανώτερα ασφαλή επίπεδα βιταμινών και ανόργανων στοιχείων από επιστημονική 

αξιολόγηση των κινδύνων βασίζεται σε γενικώς αποδεκτά επιστημονικά δεδομένα 

Η πρόσληψη των βιταμινών και ανόργανων στοιχείων από άλλες διαιτητικές πηγές 

Προσλαμβανόμενες ποσότητες αναφοράς βιταμινών και ανόργανων στοιχείων για 

τον πληθυσμό 
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Μια πολύ καλή ρύθμιση για τα όρια ασφαλείας των συμπληρωμάτων διατροφής έχει 

γίνει από την ένωση χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας το 2013 την ASEAN η οποία 

και πάλι βασίζεται στην ρύθμιση του WHO/FAO. Στόχος της ASEAN είναι να 

καθιερωθούν ημερήσια ασφαλή όρια τα οποία θα είναι κατανοητά στον πληθυσμό κι 

επειδή δεν υπάρχει συγκεκριμένη βάση για αυτό χρησιμοποιούνται δεδομένα από την 

EFSA, IOM και IVM. 

 

4.2Προσεγγίσεις για τον καθορισμό ανώτατων ορίων χρήσης συμπληρωμάτων 

διατροφής για τους ενήλικες. 

 

Το προτεινόμενο μοντέλο διαχείρισης κινδύνων για τον καθορισμό μέγιστων 

επιπέδων των θρεπτικών ουσιών στα συμπληρώματα διατροφής σε ενήλικες 

εφαρμόζει τις αρχές της ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης του κινδύνου, 

λαμβάνοντας υπόψη τα νομικά κριτήρια με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και 

παρατίθενται στον πίνακα1. 

Το μοντέλο περιλαμβάνει: 

•Τον υπολογισμό του Δείκτη Ασφάλειας Πληθυσμού (PSI) για κάθε θρεπτικό 

συστατικό 

•Λαμβάνει υπόψη τη συνεισφορά στη συνολική πρόσληψη θρεπτικών συστατικών 

από όλες τις πηγές, συμπεριλαμβανομένων συμβατικών τροφίμων, εμπλουτισμένων 

τροφίμων και τα συμπληρώματα διατροφής 

•Αξιολογεί  τις επιλογές διαχείρισης κινδύνου για τις τρέχουσες και μελλοντικές 

προσλήψεις θρεπτικών συστατικών από όλες τις πηγές 

•Κατηγοριοποιεί τα θρεπτικά συστατικά σε τρεις ομάδες κινδύνου με τη χρήση 

ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων 

•Δίνει προτάσεις για τα μέγιστα ασφαλή επίπεδα για κάθε θρεπτική ουσία σε 

συμπληρώματα διατροφής (MLS: Maximum level of a vitamin of mineral in a food 

supplement) για ενήλικες 

Το μοντέλο διαχείρισης του κινδύνου λαμβάνει υπόψη τις αξιολογήσεις κινδύνου από 

πολλές έγκυρες επιστημονικές ομάδες των αξιολογητών συμπεριλαμβανομένης της 

EFSA (European Food Safety Authority), SCF (EU Scientific Committee on Food), 

IOM (US Institute of Medicine of the National Academy of Sciences) και EVM 

(Expert Groupon Vitamins and Minerals). Για τις εκτιμήσεις επικινδυνότητας της 

EFSA και IOM, το UL ορίζεται ως το ανώτατο επίπεδο της συνήθους πρόσληψης από 

όλες τις πηγές ενός θρεπτικού συστατικού που κρίνεται ότι είναι απίθανο να οδηγήσει 

σε δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. Η αξιολόγηση των κινδύνων 

EVM βασίζεται στο UL, αλλά η επιστημονική επιτροπή αποδίδει το όρο SafeUpper 

Level(SUL) διότι τα επίπεδα αναφέρονται σε μακροχρόνια συμπληρωματική χρήση, 

όχι σε συνολική πρόσληψη μιας μέρας. 

Προτεινόμενα μέγιστα επίπεδα ασφάλειας (MLS) στα συμπληρώματα διατροφής για 

ενήλικες 

Οι συγκεντρωτικοί πίνακες 4 και 5 για την Ομάδα 2 και Ομάδα 3, αντίστοιχα, 

βασίζονται στην ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση διαχείρισης κινδύνου. Το 
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προτεινόμενο μοντέλο και MLS για τα συμπληρώματα διατροφής  λαμβάνουν  υπόψη 

τις  συνεισφορές σε συνολική πρόσληψη θρεπτικών συστατικών από τα συμβατικά 

τρόφιμα, εμπλουτισμένα τρόφιμα και τα συμπληρώματα διατροφής, χρησιμοποιώντας 

τα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο (Food Supplements 

Europe 2014). Θεωρητικά μοντέλα έχουν επίσης προταθεί για τον καθορισμό 

μέγιστων ποσοτήτων βιταμινών και ανόργανων συστατικών στα εμπλουτισμένα 

τρόφιμα.  

Πίνακας 3. Προτεινόμενα μέγιστα επίπεδα ασφαλείας για τα συμπληρώματα 

διατροφής στους ενήλικες. 

Ρύθμιση μέγιστων ημερήσιων επιπέδων συμπληρώματος(MLS) για ενήλικες 

ΟΜΑΔΑ 1 

Καμία ένδειξη κινδύνου 

για την ανθρώπινη υγεία 

σε επίπεδα 

που καταναλώνονται 

σήμερα 

Δεν απαιτούνται περαιτέρω μέτρα διαχείρισης κινδύνου 

ΟΜΑΔΑ2 

(Χαμηλός κίνδυνος 

υπέρβασης UL) 

Θρεπτικό συστατικό Προτεινόμενα MLS 

 

 Β6 18mg 
 C 1700mg 
 D 83μg 
 E 270mg 
 Nicotinamide 820mg 
 Molybdenum 350μg 
 Phosphorus 1250mg 

 Selenium 200μg 

 Magnesium 250mg 

 Folic Acid 600μg 

 Potassium 1500mg 

 

Πίνακας 4. Προτεινόμενα μέγιστα επίπεδα ασφαλείας για τα συμπληρώματα 

διατροφής στους ενήλικες (2). 

ΟΜΑΔΑ 3 

Πιθανός κίνδυνος σε 

υπερβολική πρόσληψη 

Θρεπτικό συστατικό Προτεινόμενα MLS 

 Vitamin A 1200μg 

 Beta-carotene 7mg 

 Calcium 1000mg 

 Copper 2mg 

 Fluoride 3.5mg 

 Iodine 200μg 

 Iron 20mg 

 Manganese 4mg 

 Zinc 15mg 
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Στην Ευρώπη, οι μεθοδολογίες για τον καθορισμό μέγιστων επιπέδων βιταμινών και 

ανόργανων συστατικών στα εμπλουτισμένα τρόφιμα εξακολουθούν να 

αναπτύσσονται, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης σχετικά με το πώς να 

παρουσιαστούν, δηλαδή ανά βάρος ή ανά ενέργεια της τροφής που καταναλώνεται 

π.χ. ανά 100 g, ανά ποσοτικοποιημένη μερίδα ή ανά 100 kcal.  Δεδομένα για τη  

διάρκεια ζωής και τη σταθερότητα παρέχονται μαζί με απαραίτητες πληροφορίες 

στην επισήμανση. Οι ρυθμιστικοί φορείς καθορίζουν όρια ανοχής για τις δηλούμενες 

τιμές θρεπτικών συστατικών στην ετικέτα, και η περιεκτικότητα σε θρεπτικά 

συστατικά δεν πρέπει να αποκλίνει σημαντικά από τις αναγραφόμενες τιμές στο 

βαθμό που οι αποκλίσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παραπλάνηση του 

καταναλωτή. Οι αρχές ελέγχου εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την εθνική 

νομοθεσία. 

 

4.3 Προσεγγίσεις ανάλυσης κινδύνου  για τον καθορισμό ανώτατων ορίων χρήσης 

βιταμινών και ανόργανων στοιχείων στα συμπληρώματα διατροφής για παιδιά 

ηλικίας4-10ετών.  

 

Η βασική αρχή είναι ότι τα πιο ευαίσθητα μέλη του γενικού πληθυσμού πρέπει να 

προστατεύονται από τις δυσμενείς επιπτώσεις της υψηλής πρόσληψης θρεπτικών 

ουσιών. Ευαίσθητοι θεωρούνται λοιπόν τα παιδιά και οι έφηβοι καθώς σε αυτές τις 

περιόδους της ζωής οι μεταβολές είναι ραγδαίες .Συνεπώς πρέπει να καθοριστούν 

επίπεδα ασφαλείας για την χρήση των συμπληρωμάτων διατροφής αλλά και των 

εμπλουτισμένων τροφίμων. Οι ηλικιακές ομάδες είναι οι εξής: για παιδιά 4-6 και 7-10 

ετών στην συνέχεια είναι οι έφηβοι 11-14 και 15-18 ετών, καθώς επίσης τα νεογνά, 

βρέφη και νήπια αποτελούν ιδιαιτέρως ευαίσθητες ομάδες. 

Επειδή τα επιστημονικά δεδομένα για τα ασφαλή επίπεδα χρήσης των 

συμπληρωμάτων διατροφής στα παιδιά και τους εφήβους είναι περιορισμένα, ο 

τρόπος που χρησιμοποιείται είναι από πίνακες με πρότυπα σωματικά βάρη των 

παιδιών και τα ανώτατα επίπεδα ασφαλείας για τους ενήλικες και τα πρότυπα βάρη 

για τους ενήλικες.     

(UL children = UL for adults x (weight of child)/weight of adult) 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, στην Ευρώπη καθώς και σε άλλα μέρη η αγορά των 

συμπληρωμάτων γίνεται με διάκριση μεταξύ των προϊόντων που είναι για ενήλικες 

και εκείνα που είναι για παιδιά, ωστόσο το ζήτημα δεν είναι πάντα πολύ ξεκάθαρο. 

 

4.4 Θρεπτικά συστατικά που δεν συνιστούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.  

 

Υπάρχουν θρεπτικά συστατικά για τα οποία μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν γεννώνται 

ανησυχίες ως προς την ασφάλεια τους άρα η κατανάλωση τους γίνεται χωρίς να 

έχουν θεσπιστεί ανώτατα όρια, τα θρεπτικά αυτά συστατικά λοιπόν ανήκουν στην 

ομάδα 1 και δεν έχει υπάρξει σύνδεσή τους με δυσμενείς επιδράσεις στον ανθρώπινο 

οργανισμό. Ωστόσο υπάρχουν όρια ασφαλείας που δίδονται στον πίνακα 2. 
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Όταν έγκυρες εκτιμήσεις κινδύνου δείχνουν ότι δεν υπάρχουν δυσμενείς επιδράσεις 

σε υγιή άτομα, ότι δεν υπάρχουν ανησυχίες για την ασφάλεια μιας θρεπτικής ουσίας, 

και όταν δεν μπορεί να καθοριστεί UL, αυτά τα θρεπτικά συστατικά(βιταμίνες Β1, 

Β2, Β12, βιοτίνη, παντοθενικό οξύ, βιταμίνη Κ και το χρώμιο(τρισθενή μορφή) 

τοποθετούνται στην ομάδα1, και δεν απαιτούνται περαιτέρω μέτρα διαχείρισης 

κινδύνου. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει επιστημονική βάση για τον καθορισμό μέγιστης 

τιμής ανοχής για αυτές τις θρεπτικές ουσίες της ομάδας 1, το Ευρωπαϊκό Έγγραφο 

προσανατολισμού της Επιτροπής(2007) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, λόγω της 

έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων των δυσμενών επιπτώσεων, μια αναλογική 

προσέγγιση διαχείρισης του κινδύνου, συμφωνάμε τις αρχές της βελτίωσης της 

νομοθεσίας, δεν θα ήταν η θέσπιση ανωτάτων ποσών για αυτές τις θρεπτικές ουσίες. 

Πίνακας2. Επίπεδα ασφαλείας για τα θρεπτικά συστατικά της ομάδας 1. 

Θρεπτικά συστατικά ομάδας 1 Ενήλικες 

Βιταμίνη Β1 (mg) 

Θειαμίνη 

100 

Βιταμίνη Β2(mg) 

Ριβοφλαβίνη 

40 

Βιοτίνη (μg) 900 

Βιταμίνη Β12(μg) 

Κοβαλαμίνη 

2000 

Παντοθενικό οξύ (mg) 200 

Βιταμίνη Κ (μg) 1000 

Χρώμιο ΙΙΙ (mg) 10 

 

Στις αξιολογήσεις των κινδύνων που διενεργήθηκαν από την EFSA και τον ΙΟΜ, δεν 

βρέθηκαν στοιχεία  που να εντοπίστηκαν  τυχόν κίνδυνοι που να σχετίζονται με την 

υψηλή πρόσληψη θειαμίνης, ριβοφλαβίνης, βιταμίνης Β12, βιοτίνης και το 

παντοθενικό οξύ. Η τυπική θέση αυτών των αρχών είναι ότι ένα UL δεν μπορεί να 

ρυθμιστεί, αν δεν παρατηρούνται δυσμενείς επιδράσεις. Κατά την ανάπτυξη των 

κανονιστικών αξιών, υποστηρίζεται ότι δεν θα πρέπει να καθοριστούν ανώτατα όρια 

για τα θρεπτικά συστατικά χωρίς διαπιστωμένες δυσμενείς επιπτώσεις ή ανησυχίες 

για την ασφάλεια και, δεν μπορούσαν  να διαπιστωθούν UL. 

 

4.4Ασφαλείς δόσεις συμπληρωμάτων για βιταμίνες και μέταλλα.  

 

Β-καροτένιο:  

Για ερυθροποιητική πρωτοπορφυρία (EPP) η δοσολογία βασίζεται στην ηλικία. 

Ηλικία 1 έως 4,η ημερήσια δόση είναι 60-90 mg                                                            

Ηλικία 5 έως 8 ετών 90-120 mg                                                                                          

Ηλικία 9-12 ετών120-150 mg,                                                                                          

Ηλικία των 13έως 16 ετών 150-180 mg,                                                                          

Ηλικία 16 ετών και άνω, 180mg.  
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Αν εξακολουθεί να υπάρχει ευαισθησία στον ήλιο, χρησιμοποιώντας αυτές τις δόσεις, 

η βιταμίνη μπορεί να αυξηθεί κατά 30-60 mg ανά ημέρα για παιδιά κάτω των 16 

ετών, και μέχρι ένα σύνολο 300 mg ανά ημέρα για τα άτομα ηλικίας άνω των 16 

ετών. Για πρόληψη των ηλιακών εγκαυμάτων σε ήλιο-ευαίσθητα άτομα η δόση είναι 

25mg από το στόμα ημερησίως. Για τη θεραπεία σχετιζόμενη με την ηλικία για την 

εκφύλιση ωχρών κηλίδων (AMD): 15 mg συν βιταμίνη C 500 mg, οξείδιο του 

ψευδαργύρου 80 mg, και  βιταμίνη Ε 400 IU ημερησίως. Η συνιστώμενη ημερήσια 

πρόσληψη βήτα-καροτίνη δεν έχει καθοριστεί, διότι δεν υπάρχουν αρκετά 

επιστημονικά δεδομένα. 

Βιοτίνη: 

Η κατάλληλη δόση της βιοτίνης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η ηλικία 

του χρήστη, την υγεία, και διά φορές άλλες συνθήκες. Προς το παρόν δεν υπάρχουν 

επαρκή επιστημονικά στοιχεία για να καθοριστεί το κατάλληλο εύρος δόσεων για τη 

βιοτίνη. Δεν υπάρχει Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη που να θεσπίστηκε για τη 

βιοτίνη. 

Οι επαρκείς προσλήψεις(AI) για τη βιοτίνη είναι: 

7 mcg για βρέφη 0-12 μηνών,                                                                                          

8 mcg για παιδιά 1-3 ετών,                                                                                                  

12 mcg για παιδιά 4-8 ετών,                                                                                                    

20 mcg για παιδιά 9-13 ετών,                                                                                        

25 mcg για εφήβους 14-18 χρόνια,                                                                                    

30 mcg για τους ενήλικες άνω των 18 ετών και οι έγκυοι γυναίκες,                                       

35 mcg για τις γυναίκες που θηλάζουν. 

Φολικό οξύ: 

 Για ανεπάρκεια φολικού οξέος: η συνήθης δόση είναι 250-1000 mcg 

(μικρογραμμάρια) ανά ημέρα. Για την πρόληψη βλαβών του νευρικού σωλήνα 

τουλάχιστον 400 mcg φολικού οξέος ημερησίως από συμπληρώματα ή 

εμπλουτισμένα τρόφιμα θα πρέπει να λαμβάνονται από γυναίκες που ενδέχεται να 

μείνουν έγκυοι και να το συνεχίζουν μέσα στον πρώτο μήνα της κύησης. Γυναίκες 

έγκυοι με ιστορικό βλάβης και προηγούμενη εγκυμοσύνη συνίσταται να λαμβάνουν 4 

mgανά ημέρα 1 μήνα πριν και για 3 μήνες μετά τη σύλληψη. Για τη μείωση του 

κινδύνου καρκίνου του παχέος εντέρου 400 mcg ανά ημέρα. Για τη θεραπεία για 

υψηλών επίπεδων ομοκυστεΐνης στο αίμα 0,5-5 mg (χιλιοστόγραμμα) / ημέρα, αν και 

0.8-1 mg / ημέρα φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματική. 

 Σε άτομα με τελικού σταδίου νεφρική νόσο, τα υψηλά επίπεδα της ομοκυστεΐνης 

μπορεί να είναι πιο δύσκολο να θεραπευτούν, όμως δόσεις φολικού οξέος 0,8 έως 15 

mg / ημέρα δίνουν καλύτερα αποτελέσματα. Για τη βελτίωση της ανταπόκρισης σε 

φάρμακα για την κατάθλιψη έχει χρησιμοποιηθεί 200-500 mcg ημερησίως. Για την 

λεύκη 5 mg συνήθως να λαμβάνεται δύο φορές την ημέρα. Για τη μείωση της 

τοξικότητας που σχετίζεται με τη θεραπεία με μεθοτρεξάτη για τη ρευματοειδή 

αρθρίτιδα (RA) ή την ψωρίαση 1 mg / ημέρα.  Για την πρόληψη της εκφύλισης 

ωχρών κηλίδων φολικό οξύ 2,5 mg, βιταμίνη Β12 (κυανοκοβαλαμίνη) 1000 mcg, και 

βιταμίνη Β6 (πυριδοξίνη) 50 mg ημερησίως. 
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Οι συνιστώμενες ποσότητες (RDA) για το φολικό οξύ σε DFE, 

συμπεριλαμβανομένων τόσο του φολικού οξέος των τροφίμων όσο και του φολικού 

οξέος από εμπλουτισμένα τρόφιμα και συμπληρώματα είναι: 

Γέννηση 6 μήνες 65 mcg DFE 

Βρέφη 7-12 μηνών 80 mcg DFE 

Παιδιά 1-3 ετών 150 mcg DFE 

Παιδιά 4-8 ετών 200 mcg DFE 

Παιδιά 9-13 ετών 300 mcg DFE 

Έφηβοι 14-18 ετών 400 mcg DFE 

Ενήλικες 19-50 ετών 400 mcg DFE 

Ενήλικες 51-70 ετών 400 mcg DFE 

Ενήλικες 71+ ετών 400 mcg DFE 

Οι έγκυοι γυναίκες και οι έφηβοι 600 mcg DFE 

Θηλασμός έφηβοι και οι γυναίκες 500 mcg DFE 

Όλες οι γυναίκες και τα έφηβα κορίτσια τα οποία θα μπορούσαν να μείνουν έγκυοι, 

θα πρέπει να καταναλώνουν 400 mcg φολικού οξέος ημερησίως από συμπληρώματα, 

εμπλουτισμένα τρόφιμα ή και τα δύο, επιπλέον του φολικού οξέος που παίρνουν 

φυσικά από τα τρόφιμα. 

Νιασίνη: 

 Όσον αφορά την υψηλή χοληστερόλη παρατηρείται αύξηση της HDL και μείωση 

των τριγλυκεριδίων με 1200-1500 mg ημερησίως.  Για την πρόληψη της καρδιακής 

νόσου σε άτομα με υψηλή χοληστερόλη συστήνεται χορήγηση 4 γραμμαρίων 

νιασίνης την ημέρα. Για την πρόληψη και θεραπεία της ανεπάρκειας της βιταμίνης 

Β3 50-100 mg, για τη θεραπεία της πελάγρας 300-500 mg και για τη νόσο Hartnup 

50-200 mg ημερησίως. 

 Για τη μείωση των απωλειών νερού που προκαλείται από την τοξίνη της χολέρας 2 

γραμμάρια την ημέρα. Για την πρόληψη του διαβήτη τύπου 1 στα παιδιά 1.2 

γραμμάρια / m² (επιφάνεια σώματος) ανά ημέρα. Για επιβράδυνση της εξέλιξης της 

νόσου σε νεοδιαγνωσθέντα διαβήτη τύπου 1, 25 mg / kg ημερησίως. Για τη θεραπεία 

της οστεοαρθρίτιδας, 3 γραμμάρια ανά ημέρα σε διαιρεμένες δόσεις.  Για μείωση του 

κινδύνου καταρράκτη  μια ημερήσια διαιτητική πρόσληψη περίπου 44 mg. Για την 

πρόληψη της νόσου του Αλτσχάιμερ: 17-45 mg νιασίνης από τα τρόφιμα και 

πολυβιταμίνες. Δεν υπάρχουν αξιόπιστες ενδείξεις ότι η λήψη ενός αυτόνομου 

συμπληρώματος  νιασίνης  θα βοηθήσει στην πρόληψη της νόσου του Αλτσχάιμερ. 

 

Οι ημερήσιες συνιστώμενες ποσότητες (RDA) της νιασίνης είναι: 

Βρέφη 0-6 μηνών 2 mg,                                                                                                  

Βρέφη 7-12 μηνών 4 mg,                                                                                                   

Παιδιά 1-3 ετών 6 mg,                                                                                                 

Παιδιά 4-8 ετών  8 mg,                                                                                                          

Παιδιά 9-13 ετών 12 mg,                                                                                                 

Άνδρες 14 ετών και άνω 16 mg,                                                                                               
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Γυναίκες 14 ετών και άνω 14 mg,                                                                                       

Έγκυοι 18 mg, Θηλάζουσες 17 mg. 

 Η μέγιστη ημερήσια δόση της νιασίνης είναι: 

Παιδιά 1-3 ετών 10 mg,                                                                                                          

Παιδιά 4-8 ετών 15 mg,                                                                                                     

Παιδιά 9-13 χρονών,20 mg,                                                                                          

Ενήλικες καθώς και έγκυοι και θηλάζουσες 14-18 ετών 30 mg,                                                                                                                                            

Ενήλικες, καθώς και έγκυοι και θηλάζουσες άνω των 18 ετών 35 mg. 

Παντοθενικό οξύ: 

Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη: 

Βρέφη 0-6 μηνών, 1,7 mg                                                                                                         

Βρέφη 7-12 μηνών, 1,8 mg                                                                                               

Παιδιά 1-3 χρόνια, 2 mg                                                                                                     

Παιδιά 4-8 ετών, 3 mg                                                                                                      

Παιδιά 9-13 ετών, 4 mg                                                                                                    

Άνδρες και γυναίκες 14 χρόνων και άνω, 5 mg                                                                  

Έγκυοι, 6 mg                                                                                                                    

Θηλάζουσες, 7 mg. 

Πυριδοξίνη: 

 Για ανεπάρκεια βιταμίνης Β6 σε ενήλικες η συνήθης δόση είναι 2.5-25 mg 

ημερησίως για τρεις εβδομάδες, ενώ στη συνέχεια 1.5 έως 2.5 mg ανά ημέρα ως 

θεραπεία συντήρησης. Για ανεπάρκεια βιταμίνης Β6 στις γυναίκες που παίρνουν 

αντισυλληπτικά χάπια η δόση είναι 25-30 mg ανά ημέρα. Για τα συμπτώματα του 

προεμμηνορροϊκού συνδρόμου (PMS) η ημερήσια δόση είναι 50-100 mg. 

 Για κληρονομική σιδηροβλαστική αναιμία αρχικά 200-600 mg ανά ημέρα 

μειώνοντας σε 30-50 mg ημερησίως μετά τη βελτίωση. Για τις πέτρες στα νεφρά 25-

500 mg καθημερινά. 

 Οι ημερήσιες συνιστώμενες ποσότητες (RDA) βιταμίνης B6 είναι:  

Γέννηση έως 6 μηνών 0,1 mg 

Βρέφη 7-12 μηνών 0,3 mg 

Παιδιά 1-3 ετών 0,5 mg 

Παιδιά 4-8 ετών 0,6 mg 

Παιδιά 9-13 ετών1,0 mg 

Έφηβοι 14-18 ετών (αγόρια) 1,3 mg 

Έφηβοι 14-18 ετών (κορίτσια) 1,2 mg 

Ενήλικες 19-50 ετών 1,3 mg 

Ενήλικες 51+ ετών (άνδρες) 1,7 mg 

Ενήλικες 51+ ετών (γυναίκες) 1,5 mg 

Οι έγκυοι γυναίκες και οι έφηβοι 1,9 mg 

Θηλασμός έφηβοι και γυναίκες 2,0 mg 
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Ριβοφλαβίνη: 

Για τη θεραπεία χαμηλών επίπεδων ριβοφλαβίνης (ριβοφλαβίνη ανεπάρκεια) σε 

ενήλικες συνίσταται 5 – 30 mg ριβοφλαβίνης (Βιταμίνη Β2) ημερησίως σε 

διαιρεμένες δόσεις. Για την πρόληψη πονοκεφάλων-ημικρανίας 400 mg 

ριβοφλαβίνης (βιταμίνη Β2) ανά ημέρα. Μπορεί να χρειαστούν έως και τρεις μήνες 

για να έχουν  καλύτερα αποτελέσματα. Για την πρόληψη του καταρράκτη μια 

ημερήσια διαιτητική πρόσληψη περίπου 2,6 mg ριβοφλαβίνης (βιταμίνη Β2), έχει 

χρησιμοποιηθεί. 

 

Οι ημερήσιες συνιστώμενες ποσότητες (RDA) ριβοφλαβίνης (βιταμίνη Β2) είναι:  

Βρέφη 0-6 μηνών, 0,3 mg                                                                                                     

Βρέφη 7-12 μηνών, 0,4 mg,                                                                                                      

Παιδιά 1-3 χρόνια, 0,5mg,                                                                                                  

Παιδιά 4-8 ετών, 0,6 mg,                                                                                                             

Παιδιά 9-13 ετών, 0,9 mg,                                                                                                  

Άνδρες 14 ετών και άνω, 1,3 mg                                                                                        

Γυναίκες 14-18 ετών, 1 mg                                                                                              

Γυναίκες άνω των 18 ετών, 1,1 mg                                                                                      

Έγκυοι, 1,4 mg Θηλάζουσες,1,6 mg. 

Θειαμίνη:  

Για ενήλικες με κάπως χαμηλά επίπεδα θειαμίνης στο σώμα τους (ήπια ανεπάρκεια 

θειαμίνης) η συνήθης δόση θειαμίνης είναι 5-30 mg ημερησίως, είτε μία μονή δόση ή 

σε διαιρεμένες δόσεις για ένα μήνα. Η τυπική δόση για σοβαρή ανεπάρκεια μπορεί να 

είναι μέχρι 300 mg ανά ημέρα. Για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καταρράκτη 

μια ημερήσια διαιτητική πρόσληψη περίπου 10 mg θειαμίνης. Ως συμπλήρωμα 

διατροφής σε ενήλικες χρησιμοποιείται συνήθως 1-2 mg θειαμίνης ανά ημέρα. 

Οι ημερήσιες συνιστώμενες ποσότητες(RDA) της θειαμίνης είναι: 

Βρέφη 0-6 μηνών, 0,2 mg                                                                                                     

Βρέφη 7 – 12 μηνών, 0,3 mg                                                                                                  

Παιδιά 1-3 χρόνια, 0,5 mg                                                                                                   

Παιδιά 4-8 ετών, 0,6 mg                                                                                                    

Αγόρια 9-13 ετών, 0,9 mg                                                                                                     

Άνδρες 14 ετών και άνω, 1.2 mg                                                                              

Κορίτσια 9-13 ετών, 0,9 mg                                                                                          

Γυναίκες 14-18 ετών, 1 mg                                                                                              

Γυναίκες άνω των 18 ετών, 1,1 mg                                                                          

Έγκυοι γυναίκες, 1,4 mg                                                                                          

Θηλάζουσες γυναίκες, 1,5 mg 

Βιταμίνη B12: 

 Η τυπική συμπληρωματική δόση της βιταμίνης είναι 1-25 mcg ανά ημέρα. Επειδή το 

10% έως 30% των ηλικιωμένων δεν απορροφούν τη συνδεδεμένη με τα τρόφιμα 

βιταμίνη Β12 αποτελεσματικά, άτομα άνω των 50 ετών θα πρέπει να πληρούν το 
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RDA με την κατανάλωση τροφών ενισχυμένων με Β12 ή με τη λήψη ενός 

συμπληρώματος βιταμίνης Β12. Συμπλήρωση των 25-100 mcg ανά ημέρα έχει βρεθεί 

ότι συμβάλει στη διατήρηση των επιπέδων της βιταμίνης Β12 σε άτομα μεγαλύτερης 

ηλικίας. 

 Για έλλειψη βιταμίνης Β12 ή κακοήθη αναιμία κυανοκοβαλαμίνη σε δόσεις 300-

10,000 mcg (μικρογραμμάρια) την ημέρα έχουν χρησιμοποιηθεί. Ωστόσο, ορισμένα 

στοιχεία δείχνουν ότι η πιο αποτελεσματική από του στόματος δόση είναι μεταξύ 

647-1032 mcg / ημέρα. Για τα υψηλά επίπεδα της ομοκυστεΐνης στο αίμα λήψη 500 

mcg την ημέρα βιταμίνης Β12 σε συνδυασμό με 0,5-5 mg φολικού οξέος και 16,5 mg 

πυριδοξίνης φαίνεται να έχουν αποτελέσματα. Για την πρόληψη της εκφύλισης των 

ωχρών κηλίδων(AMD) 1 mg βιταμίνη Β12 μαζί με 2,5 mg φολικό οξύ και 50 mg 

πυριδοξίνη καθημερινά μελετάται και δείχνει κάποια αποτελέσματα. 

Οι συνιστώμενες ποσότητες (RDA) της βιταμίνης Β12 είναι:  

Γέννηση ως 6 μήνες 0,4 mcg 

Βρέφη 7-12 μηνών 0,5 mcg 

Παιδιά 1-3 ετών 0,9 mcg 

Παιδιά 4-8 ετών 1,2 mcg 

Παιδιά 9-13 ετών 1,8 mcg 

Έφηβοι 14-18 ετών 2,4 mcg 

Ενήλικες 2,4 mcg                                                                                                                

Έγκυοι γυναίκες και οι έφηβοι 2,6 mcg 

Θηλασμός έφηβοι και γυναίκες 2,8 mcg 

Βιταμίνη C: 

 Για τη θεραπεία του σκορβούτο 100 έως 250 mg μία ή δύο φορές την ημέρα για 

αρκετές ημέρες. Για τη θεραπεία του κοινού κρυολογήματος 1-3 γραμμάρια την 

ημέρα. Για την πρόληψη της βλάβης των νεφρών που σχετίζονται με σκιαγραφικά 

μέσα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια διαγνωστικών εξετάσεων, 3 γραμμάρια 

βιταμίνη C δίδονται πριν τη  στεφανιογραφία και 2 από γραμμάρια μετά τη 

διαδικασία το βράδυ, και το επόμενο πρωί. Για την επιβράδυνση της εξέλιξης της 

σκλήρυνσης των αρτηριών βραδείας αποδέσμευσης βιταμίνη C 250 mg σε 

συνδυασμό με 91 mg (136 IU) βιταμίνης Ε δύο φορές ημερησίως για έως και 6 έτη. 

Για τυροσιναιμία σε πρόωρα νεογνά με υψηλά σε πρωτεϊνικές δίαιτες 100 mg 

βιταμίνης C. Για τη μείωση της πρωτεΐνης στα ούρα των ασθενών με διαβήτη τύπου 2 

βιταμίνη C 1250 mg σε συνδυασμό με βιταμίνη Ε 680 IU ημερησίως για 4 

εβδομάδες.   

Οι ημερήσιες συνιστώμενες ποσότητες (RDA) είναι:  

Γέννηση έως 6 μηνών 40 mg 

Βρέφη 7-12 μηνών 50 mg 

Παιδιά 1-3 ετών 15 mg 

Παιδιά 4-8 ετών 25 mg 

Παιδιά 9-13 ετών 45 mg 

Έφηβοι 14-18 ετών (αγόρια), 75 mg 

Έφηβοι 14-18 ετών (κορίτσια) 65mg 
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Ενήλικες (άντρες) 90 mg 

Ενήλικες (γυναίκες) 75 mg 

Έγκυες έφηβοι 80 mg 

Έγκυοι  85mg 

ΈφηβοιΘηλάζουσες115mg 

Θηλάζουσες120mg 

Για τους καπνιστές προστίθενται επιπλέον 35mg στην δόση τους 

 

Δεν πρέπει να λαμβάνονται  περισσότερα από τα ακόλουθα ποσά βιταμίνης C:  

400 mg ανά ημέρα για παιδιά ηλικίας 1 έως 3 ετών,                                                               

650 mg ανά ημέρα για παιδιά 4 μέχρι 8 ετών,                                                                                  

1200 mg ανά ημέρα για παιδιά 9-13 ετών                                                                             

1800 mg ανά ημέρα για τους εφήβους, εγκύους και θηλάζουσες 14 έως 18 ετών,                                                                                                                              

2000 mg ανά ημέρα για τους ενήλικες, εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες. 

Vitamin A: 

Τα επίπεδα επαρκής πρόσληψης (AI) της βιταμίνης Α για τα βρέφη έχουν καθοριστεί: 

Γέννηση έως 6 μηνών, 400 mcg / ημέρα (1300 μονάδες),                                                  

7-12 μήνες, 500 mcg / ημέρα (1.700 μονάδες). 

Οι Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη:  

Παιδιά 1-3 ετών 300 mcg / ημέρα (1000 μονάδες)                                                       

Παιδιά4 έως 8 χρόνων, 400 mcg / ημέρα (1.300 μονάδες),                                                        

Παιδιά 9-13 χρόνια, 600 mcg / ημέρα (2000 μονάδες),                                                                 

Άνδρες 14 ετών και άνω, 900 mcg / ημέρα (3000 μονάδες),                                               

Γυναίκες 14 χρονών και άνω, 700 mcg / ημέρα (2300 μονάδες),                                              

Κύηση 14 μέχρι 18 ετών, 750 mcg / ημέρα (2500 μονάδες),                                                

Κύηση 19 χρόνια και άνω, 770 mcg / ημέρα (2600 μονάδες),                                                

Γαλουχία 14 μέχρι 18 ετών, 1200 mcg / ημέρα (4000 μονάδες),                                       

Γαλουχία 19 χρόνια και άνω, 1300 mcg / ημέρα (4300 μονάδες).  

Ανεκτά  ανώτερα επίπεδα πρόσληψης (UL): 

Οι ULs για τη βιταμίνη Α είναι για προσχηματισμένη βιταμίνη Α (ρετινόλη) και δεν 

περιλαμβάνουν προβιταμίνη Α. 

Γέννηση έως 3 χρόνια, 600 mcg / ημέρα (2000 μονάδες),                                        

Παιδιά 4-8 ετών, 900 mcg / ημέρα (3000 μονάδες),                                                             

9-13 ετών 1700 mcg / ημέρα (6000 μονάδες),                                                                                          

14-18 ετών (συμπεριλαμβανομένης της εγκυμοσύνης και του θηλασμού), 2800 mcg / 

ημέρα (9000 μονάδες),                                                                                                           

19 ετών και άνω (συμπεριλαμβανομένης της εγκυμοσύνης και του θηλασμού), 3000 

mcg / ημέρα (10.000 μονάδες). 

 

 



 
 

50 
 

Vitamin D: 

Για την πρόληψη της οστεοπόρωσης και των καταγμάτων 400-1000 IU την ημέρα 

έχουν χρησιμοποιηθεί για ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας. Ορισμένοι 

εμπειρογνώμονες συνέστησαν υψηλότερες δόσεις των 1000-2000 IU ημερησίως. Για 

την πρόληψη λιποθυμιών 800-1000 IU / ημέρα έχει χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με 

ασβέστιο 1000-1200 mg / ημέρα. Για την πρόληψη της σκλήρυνσης κατά πλάκας 

(MS) η μακροχρόνια κατανάλωση τουλάχιστον 400 IU την ημέρα, κυρίως με τη 

μορφή πολυβιταμινούχου συμπληρώματος, έχει χρησιμοποιηθεί με καλά 

αποτελέσματα. Για την πρόληψη όλων των τύπων καρκίνου ασβέστιο 1400-1500 mg 

/ ημέρα συν βιταμίνη D3 (χοληκαλσιφερόλη) 1100 IU / ημέρα σε 

μετεμμηνοπαυσιακές. Για μυϊκό πόνο που προκαλείται από τα φάρμακα που 

ονομάζονται "στατίνες" βιταμίνη D2 (εργοκαλσιφερόλη) ή βιταμίνη D3 

(χοληκαλσιφερόλη) 50.000 μονάδες μία φορά την εβδομάδα ή 400 IU ημερησίως. Για 

την πρόληψη της γρίπης βιταμίνης D (χοληκαλσιφερόλη) 1200 IU ημερησίως. 

Τα περισσότερα συμπληρώματα βιταμίνης περιέχουν μόνο 400 IU (10 mcg) 

βιταμίνης D. 

Η τρέχουσα RDA ιδρύθηκε το 2010. Το RDA ποικίλει ανάλογα με την ηλικία ως 

εξής:  

Γέννηση έως 12 μήνες 400 IU 

Παιδιά1-13 ετών 600 IU 

Έφηβοι 14-18 ετών 600 IU 

Ενήλικες 19-70 ετών 600 IU 

Ενήλικες 71 χρόνια και άνω 800 IU 

Έγκυοι και θηλάζουσες γυναίκες 600 IU 

Για όσους έχουν υψηλότερο κίνδυνο να έχουν χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, η δόση 

θα πρέπει να λαμβάνεται όλο το χρόνο. Αυτό περιλαμβάνει ανθρώπους που έχουν 

σκούρο δέρμα, που συνήθως φορούν ρούχα που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του 

δέρματός τους, και οι άνθρωποι που είναι πιο ηλικιωμένοι ή που δεν πηγαίνουν συχνά 

έξω. 

Vitamin E: 

 Για ανεπάρκεια βιταμίνης Ε μια τυπική δόση σε ενήλικες είναι RRR-α-τοκοφερόλη 

(φυσική βιταμίνη Ε) 60-75 IU ημερησίως. Για κινητικές διαταραχές που ονομάζονται 

όψιμη δυσκινησία RRR-α-τοκοφερόλη (φυσική βιταμίνη Ε) 1600 IU ημερησίως. Για 

τη βελτίωση της ανδρικής γονιμότητας: 200-600 IU ημερησίως. Για τη νόσο του 

Alzheimer μέχρι 2000 IU ημερησίως. Για ηπατική νόσο που ονομάζεται μη 

αλκοολική στεατοηπατίτιδα 800 IU ημερησίως σε ενήλικες και 400-1200 IU 

ημερησίως σε παιδιά. Για τον πόνο από τη ρευματοειδή αρθρίτιδα 600 IU δύο φορές 

την ημέρα. Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των νιτρικών αλάτων που 

χρησιμοποιούνται για τις καρδιακές παθήσεις 200 mg τρεις φορές την ημέρα. 

Για τη μείωση της πρωτεΐνης στα ούρα των παιδιών με ένα νεφρό Ε 200 IU. Για 

ανεπάρκεια του ενζύμου G6PD 800 IU ημερησίως. Για το προεμμηνορροϊκό 

σύνδρομο (PMS) 400 IU ημερησίως. Για επώδυνες περιόδους εμμηνόρροιας: 
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βιταμίνη Ε 200 IU δύο φορές ή 500 IU ημερησίως ξεκινώντας 2 ημέρες πριν από την 

έμμηνο ρύση και συνεχίζοντας με τις 3 πρώτες ημέρες της αιμορραγίας. 

 Για την θεραπεία των ματιών μετά από μια χειρουργική επέμβαση που ονομάζεται 

κερατεκτομή 230 mg βιταμίνης Ε (α-τοκοφερόλη νικοτινικό) και βιταμίνη Α 

(παλμιτική ρετινόλη) 25.000 μονάδες 3 φορές την ημέρα για 30 ημέρες, που 

ακολουθείται από δύο φορές ημερησίως για 2 μήνες. Για ίνωση που προκαλείται από 

την ακτινοβολία 1000 IU ημερησίως σε συνδυασμό με πεντοξυφυλλίνη 800 mg.  Για 

βήτα-μεσογειακή αναιμία750 IU ημερησίως. Για την πρόληψη των ηλιακών 

εγκαυμάτων1000 IU, σε συνδυασμό με 2 γραμμάρια ασκορβικού οξέος. Για την 

πρόληψη της υψηλής αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια της κύησης (προεκλαμψία) 

σε γυναίκες υψηλού κινδύνου 400 IU με βιταμίνη C 1000 mg ημερησίως. 

Οι μέσες ημερήσιες συνιστώμενες προσλήψεις αναφέρονται παρακάτω σε 

χιλιοστόγραμμα (mg) και σε Διεθνείς Μονάδες (IU).  

Γέννηση έως 6 μηνών 4 mg (6 IU) 

Βρέφη 7-12 μηνών 5 mg (7,5 IU) 

Παιδιά 1-3 ετών 6 mg (9 IU) 

Παιδιά 4-8 ετών 7 mg (10,4 IU) 

Παιδιά 9-13 ετών 11 mg (16,4 IU) 

Έφηβοι 14-18 ετών 15 mg (22,4 IU) 

Ενήλικες 15 mg (22,4 IU) 

Εγκυοι3,μ γυναίκες και οι έφηβοι 15 mg (22,4 IU) 

Θηλασμός έφηβοι και οι γυναίκες 19 mg (28,4 IU) 

 

 

Vitamin K: 

Για αιμορραγικές διαταραχές, όπως υποπροθρομβιναιμία 2.5-25 mg βιταμίνης Κ1 

(φυτοναδιόνη). Για την εξουδετέρωση αιμορραγίας1-5 mg της βιταμίνης Κ 

χρησιμοποιείται συνήθως. 

Η καθημερινή επαρκής πρόσληψη(AI) είναι: 

Βρέφη 0-6 μηνών, 2 mcg                                                                                         

Βρέφη 6-12 μηνών, 2,5 mcg                                                                                              

Παιδιά 1-3 ετών, 30 mcg                                                                                               

Παιδιά 4-8 ετών, 55 mcg                                                                                        

Παιδιά 9-13 ετών, 60 mcg                                                                                                  

Έφηβοι 14-18 ετών (συμπεριλαμβανομένων  των εγκύων ή θηλαζουσών), 75 mcg                                        

Άνδρες άνω των 19, 120 mcg Γυναίκες άνω των 19 (συμπεριλαμβανομένων των 

εγκύων και θηλαζουσών), 90 mcg. 

Βόριο: 

Δεν υπάρχει συνιστώμενη ημερήσια δόση για το βόριο αφού δεν έχει εντοπιστεί 

σημαντικός βιολογικός ρόλος. Δίαιτες που θεωρείται να είναι υψηλές σε βόριο 

παρέχουν περίπου 3,25 mg βορίου ανά 2000 kcal ανά ημέρα. Δίαιτες που θεωρείται 
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ότι είναι χαμηλές  σε βόριο παρέχουν 0,25 mg βορίου ανά 2000 kcal ανά ημέρα. 

 

Το ανώτερο ανεκτό επίπεδο πρόσληψης (UL): 

20 mg για ενήλικες και έγκυες ή θηλάζουσες άνω των 19 ετών                                                                                                                                         

17 mg για εφήβους 14 έως 18 ετών και εγκύους ή θηλάζουσες 14 έως 18 ετών          

11 mg για παιδιά 9-13 ετών                                                                                                     

6 mg για παιδιά 4-8 ετών 3 mg για παιδιά 1-3ανά ημέρα                                                                                                      

UL δεν έχει τεκμηριωθεί για βρέφη. 

Ασβέστιο: 

Για την πρόληψη χαμηλών  επίπεδων  ασβεστίου 1 γραμμάριο ημερησίως 

στοιχειακού ασβεστίου χρησιμοποιείται συνήθως. Για την καούρα συνήθως 0,5-1,5 

γραμμάρια. Για την πρόληψη των αδύναμων οστών (οστεοπόρωση) 1-1.6 γραμμάρια 

στοιχειακού ασβεστίου καθημερινά από τις τροφές και τα συμπληρώματα. Για την 

πρόληψη της οστικής απώλειας σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες άνω των 40. Μια 

δόση του 1 γραμμαρίου. Για τις έγκυες γυναίκες με χαμηλή διαιτητική πρόσληψη 

ασβεστίου η δόση για την σωστή ανάπτυξη του εμβρύου κυμαίνεται ανάλογα με την 

πυκνότητα των οστών από 300-1300 mg / ημέρα αρχίζοντας την 20-22 εβδομάδα της 

κύησης. Για το προεμμηνορροϊκό σύνδρομο (PMS) 1-1,2 γραμμάρια ανά ημέρα 

ασβέστιο ως ανθρακικό ασβέστιο. 

 Για τη μείωση των επίπεδων των θυρεοειδικών ορμονών σε άτομα με χρόνια νεφρική 

ανεπάρκεια 2-21 γραμμάρια ανθρακικό ασβέστιο. Για την πρόληψη της οστικής 

απώλειας σε άτομα που παίρνουν κορτικοστεροειδή φάρμακα 1 γραμμάριο 

ημερησίως στοιχειακού ασβεστίου. Για την υψηλή αρτηριακή πίεση 1-1,5 γραμμάρια 

ασβεστίου καθημερινά. Για την πρόληψη της υψηλής αρτηριακής πίεσης κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης (προ-εκλαμψία) 1-2 γραμμάρια στοιχειακού ασβεστίου 

ημερησίως. 

Για την πρόληψη του ορθοκολικού καρκίνου και του παχέος  εντέρου 1200-1600 mg / 

ημέρα. Για υψηλή χοληστερόλη 1200 mg ημερησίως με ή χωρίς βιταμίνης D 400 IU 

έχει χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με μια χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά  δίαιτα 

ή μια δίαιτα περιορισμένων θερμίδων. Για την πρόληψη της δηλητηρίασης από 

φθόριο σε παιδιά 125 mg δύο φορές την ημέρα, σε συνδυασμό με ασκορβικό οξύ και 

βιταμίνη D. 

 Για απώλεια βάρους, η αύξηση της κατανάλωσης του ασβεστίου από τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα τη συνολική πρόσληψη 500-2400 mg / ημέρα σε 

συνδυασμό με μια δίαιτα περιορισμένων θερμίδων φαίνεται να έχει αποτελέσματα. 

Τα συμπληρώματα ασβεστίου συνήθως διαιρούνται σε δύο δόσεις ημερησίως, 

προκειμένου να αυξηθεί η απορρόφηση. Είναι καλύτερο να ληφθεί ασβεστίου με την 

τροφή σε δόσεις των 500 mg ή λιγότερο. 

 

Το RDA ποικίλει ανάλογα με την ηλικία ως εξής:  
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Γέννηση έως 6 μηνών200 mg 

Βρέφη 7-12 μηνών 260 mg 

Παιδιά 1-3 ετών 700 mg 

Παιδιά 4-8 ετών 1.000 mg 

Παιδιά 9-13 ετών 1.300 mg 

Έφηβοι 14-18 ετών 1.300 mg    

Ενήλικες 19-50 ετών 1.000 mg 

Ενήλικες άνδρες 51-70 ετών και 1.000 mg 

Ενήλικες γυναίκες 51-70 ετών 1.200 mg 

Ενήλικες 71 χρόνια και άνω1.200 mg 

Έγκυοι και θηλάζουσες έφηβοι 1.300 mg 

Έγκυοι και θηλάζουσες ενήλικες 1.000 mg 

 

Επίπεδα ανώτερης πρόσληψης (UL) για το ασβέστιο με βάση την ηλικία ως εξής:       

0-6 μηνών, 1000 mg,                                                                                                         

6-12 μήνες, 1500 mg,                                                                                                             

1-3 ετών, 2500 mg,                                                                                                           

9-18 ετών, 3000 mg,                                                                                                               

19-50 ετών, 2500 mg,                                                                                                                       

51+ χρόνια, 2.000 mg.                                                                                                    

Θα πρέπει να αποφεύγονται δόσεις πάνω από αυτά τα επίπεδα. 

 

 

Χρώμιο: 

Για τον διαβήτη τύπου 2200-1000 mcg 

ημερησίως σε διαιρεμένες δόσεις. 

Τα ασφαλή και ανεκτά ανώτατα επίπεδα 

πρόσληψης χρωμίου δεν είναι γνωστά. 

Ωστόσο, η καθημερινή επαρκής 

πρόσληψη(AI) για τα επίπεδα του 

χρωμίου έχουν καθοριστεί: 

Βρέφη 0-6 μηνών 0,2 mcg,                                                                                                       

Βρέφη 7-12 μηνών 5,5 mcg,                                                                                                

Παιδιά 1-3 ετών11 mcg,                                                                                                                      

Παιδιά 4-8 ετών15 mcg,                                                                                                   

Αγόρια 9-13 ετών 25 mcg,                                                                                             

Άνδρες 14-50 ετών 35 mcg,                                                                                      

Άνδρες 51 ετών και άνω 30 mcg,                                                                                          

Κορίτσια 9-13 ετών 21 mcg,                                                                                                    

Κορίτσια 14-18 χρόνια 24 mcg,                                                                                             

Γυναίκες 19-50 χρόνια 25 mcg,                                                                             

Γυναίκες 51ετών και άνω 20 mcg,                                                                                 

Έγκυοι 14-18 ετών 29 mcg,                                                                                                                

Έγκυοι 19-50ετών 30mcg,                                                                                     
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Θηλάζουσες 14- 18 ετών 44 mcg,                                                                         

Θηλάζουσες 19- 50 ετών45 mcg. 

Ιώδιο: 

Για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως ακτινοβολία ιωδιούχο κάλιο (ΚΙ) πρέπει να 

λαμβάνεται αμέσως πριν, ή το συντομότερο δυνατό μετά, την έκθεση. 

Ημερήσιες δόσεις για την λήψη του ιωδίου είναι: 

Από τη γέννηση έως 1 μήνα, 16 mg, 

Από τον 1 μήνα έως 3 χρόνια, 32 mg, 

Για παιδιά 3-12 ετών 65 mg, 

 Για εφήβους 12-18 ετών 65 mg, 

 Για εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες, 120 mg, 

 Για ενήλικες 18 - 40 ετών 130 mg, 

 Για ενήλικες άνω των 40 ετών, 130 mg. 

 

Ανεκτά ανώτερα επίπεδα πρόσληψης (UL): 

Παιδιά 1-3 ετών 200 mcg                                                                                                       

Παιδιά 4-8 ετών 300 mcg                                                                                                 

Παιδιά 9-13 ετών 600 mcg                                                                                                     

Έφηβοι14-18 ετών (συμπεριλαμβανομένων εγκυμοσύνης και θηλασμού), 900 mcg                                                                                                                                            

Ενήλικες άνω των 19 (συμπεριλαμβανομένων εγκυμοσύνης και θηλασμού), 1100 

mcg. 

Σίδηρος: 

Σε ανεπάρκεια  σιδήρου σε ενήλικες δίδονται 50-100 mg στοιχειακού σιδήρου τρεις 

φορές την ημέρα. Για τη θεραπεία παιδιών με σιδηροπενική αναιμία η δόση είναι 4-6 

mg / kg ανά ημέρα που  διαιρείται σε τρεις δόσεις. Για ενήλικες και παιδιά, 2-3 μήνες 

της θεραπείας μπορεί να αντιστρέψει την αναιμία, αλλά μπορεί να μην 

αποκατασταθούν οι αποθήκες σιδήρου. Ως εκ τούτου, η θεραπεία συνήθως 

συνεχίζεται άλλους 6 μήνες για να δημιουργηθούν αποθέματα σιδήρου του σώματος. 

Για τη βελτίωση της μάθησης και σκέψης των δεξιοτήτων σε έλλειψη σιδήρου στους 

έφηβους 650 mg θειικού σιδήρου δύο φορές την ημέρα. Η επαρκής πρόσληψη (AI) 

σιδήρου για βρέφη 6 μηνών και  λιγότερο είναι 0,27 mg / ημέρα.  

Οι συνιστώμενες ημερήσιες δόσεις (RDA) για το σίδηρο είναι:  

Γέννηση έως 6μηνών0,27mg 

Βρέφη 7-12 μηνών 11 mg 

Παιδιά 1-3 ετών 7 mg 

Παιδιά 4-8 ετών 10 mg 

Παιδιά 9-13 ετών 8 mg 

Έφηβοι αγόρια 14-18 ετών 11 mg 

Έφηβοι κορίτσια 14-18 ετών15 mg 

Ενήλικες άνδρες 19-50 ετών 8 mg 

Ενήλικες γυναίκες 19-50 ετών 18 mg 
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Ενήλικες 51 χρόνια και άνω 8 mg 

Έγκυοι έφηβοι 27 mg 

Έγκυοι γυναίκες 27 mg 

Θηλάζουσες έφηβοι 10 mg 

Θηλασμός 9 mg 

Ανεκτά ανώτερα επίπεδα πρόσληψης (UL): 

Γέννηση μέχρι την ηλικία 13, 40 mg                                                                               

Άτομα ηλικίας 14 ετών και άνω (συμπεριλαμβανομένων εγκυμοσύνης και 

θηλασμού), 45 mg 

Συστάσεις UL δεν ισχύει για άτομα υπό ιατρική παρακολούθηση για την ανεπάρκεια 

σιδήρου. 

Μαγνήσιο: 

Για την ήπια ανεπάρκεια μαγνησίου θειικό μαγνήσιο 3 γραμμάρια κάθε 6 ώρες επί 4 

δόσεις. Για τη θεραπεία της δυσκοιλιότητας στους ενήλικες εφάπαξ δόσεις μαγνησίου 

θα πρέπει να λαμβάνονται. Για τη θεραπεία καούρας  σε ενήλικες υδροξείδιο του 

μαγνησίου 400-1200 mg 4 φορές την ημέρα. Για τη μείωση της συχνότητας και της 

σοβαρότητας της ημικρανίας σε ενήλικες κιτρικό μαγνήσιο 1830-3625 mg σε 

διαιρεμένες δόσεις για μέχρι και 3 μήνες. Για τη μείωση της συχνότητας και της 

σοβαρότητας της ημικρανίας σε παιδιά 15 mg ανά kg σωματικού βάρους του οξειδίου 

του μαγνησίου ανά ημέρα σε 3 διαιρεμένες δόσεις για έως και 16 εβδομάδες. 

Για τη θεραπεία των χαμηλών επιπέδων μαγνησίου σε ενήλικες με διαβήτη τύπου 2, 

50 ml ενός διαλύματος χλωριούχου μαγνησίου 5% την ημέρα για 16 εβδομάδες. Για 

αδύναμα οστά (οστεοπόρωση) 300 - 1.800 mg υδροξειδίου του μαγνησίου 

καθημερινά για 6 μήνες, ακολουθούμενη από 600 mg υδροξειδίου του μαγνησίου 

καθημερινά για 18 μήνες. Για το προεμμηνορροϊκό σύνδρομο (PMS): 333mg 

οξειδίου του μαγνησίου καθημερινά. 

 

Η ημερήσια συνιστώμενη διαιτητική πρόσληψη (RDA) για στοιχειακό μαγνήσιο 

είναι:  

Γέννηση έως 6 μηνών 30 mg 

Βρέφη 7-12 μηνών 75 mg 

Παιδιά 1-3 ετών 80 mg 

Παιδιά 4-8 ετών130 mg 

Παιδιά 9-13 ετών 240 mg 

Έφηβα αγόρια 14-18 ετών 410 mg 

Έφηβα κορίτσια 14-18 ετών 360 mg 

Άνδρες 400-420 mg 

Γυναίκες 310-320 mg 

Έγκυοι έφηβοι 400 mg 

Έγκυοι γυναίκες 350-360 mg 

Έφηβοι Θηλάζουσες 360 mg 

Θηλάζουσες 310-320 mg 

Σελήνιο: 
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Για τη θεραπεία της αυτοάνοσης θυρεοειδίτιδας 200 mcg ημερησίως, της υψηλής 

χοληστερόλης 100-200 mcg ημερησίως . 

Οι ημερήσιες συνιστώμενες ποσότητες (RDA) του σεληνίου είναι: 

Παιδιά 1-3 ετών 20 mcg,                                                                                         

Παιδιά 4-8 ετών 30 mcg,                                                                                                           

Παιδιά 9-13 ετών 40 mcg, 

Από 13 έτη και άνω 55 mcg,                                                                                           

Έγκυοι 60 mcg,                                                                                                                     

Θηλάζουσες 70 mcg. 

Το RDA για τα βρέφη δεν έχει προσδιοριστεί. Για βρέφη έως 6 μηνών, 2,1 mcg / kg, 

είναι η επαρκής πρόσληψη (AI). Το AI για βρέφη 7-12 μηνών είναι 2,2 mcg / kg ανά 

ημέρα. 

 

Ψευδάργυρος: 

Για τη θεραπεία του κοινού κρυολογήματος 9 - 24 mg στοιχειακού ψευδαργύρου με 

μορφή χαπιού που διαλύεται στο στόμα. Για διάρροια σε υποσιτισμένα  παιδιά ή με 

ανεπάρκεια ψευδάργυρου 10-40 mg ημερησίως στοιχειακού ψευδαργύρου. Για την 

πρόληψη και θεραπεία της πνευμονίας σε υποσιτισμένα παιδιά στις αναπτυσσόμενες 

χώρες 10-70 mg / ημέρα. Για υπογευσία (όταν η αίσθηση της γεύσης είναι ανώμαλη) 

25-100 mg ψευδαργύρου. Για τη διατροφική διαταραχή -νευρική ανορεξία 100 mg 

γλυκονικό ψευδάργυρο καθημερινά. Για τη θεραπεία του έλκους του στομάχου 200 

mg τρεις φορές ημερησίως. 

 Για μυϊκές κράμπες σε άτομα με ηπατική νόσο220 mg δύο φορές ημερησίως. 

 Για οστεοπόρωση 15 mg ψευδαργύρου σε συνδυασμό με 5 mg μαγγάνιο, 1000 mg 

ασβεστίου, 2,5 mg και χαλκός έχει χρησιμοποιηθεί. Για δρεπανοκυτταρική αναιμία 

θειικό ψευδάργυρο 220 mg τρεις φορές ημερησίως. Για την ενίσχυση της ανάπτυξης 

και αύξηση του σωματικού βάρους σε παιδιά με δρεπανοκυτταρική νόσο που δεν 

έχουν φθάσει στην εφηβεία 10 mg στοιχειακού ψευδαργύρου ανά ημέρα. 

Για τη θεραπεία  ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητας-(ADHD) σε παιδιά 

δόσεις των θειικό ψευδάργυρο 55 mg (15 mg στοιχειακού ψευδαργύρου) προς 150 

mg (40 mg στοιχειακού ψευδαργύρου) ημερησίως. Για τη θεραπεία της ακμής 30-135 

mg ημερησίως στοιχειακού ψευδαργύρου. Για τη θεραπεία σχετιζόμενη με την 

εκφύλιση ωχρών κηλίδων (AMD) 80 mg συν βιταμίνη C 500 mg, βιταμίνη Ε 400 IU, 

και β-καροτένιο 15 mg ημερησίως. 

Συνιστώμενη  Ημερήσια Πρόσληψη ψευδαργύρου:  

Γέννηση ως 6 μήνες 2 mg 

Βρέφη 7-12 μηνών 3 mg 

Παιδιά 1-3 ετών 3 mg 

Παιδιά 4-8 ετών 5 mg 

Παιδιά 9-13 ετών 8 mg 

Έφηβοι 14-18 ετών (αγόρια), 11 mg 

Έφηβοι 14-18 ετών (κορίτσια) 9 mg 
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Ενήλικες (άντρες) 11 mg                 

Ενήλικες (γυναίκες) 8 mg 

Έγκυοι έφηβοι 12 mg 

Έγκυοι 11 mg 

Θηλάζουσες έφηβοι 13 mg 

Θηλάζουσες 12 mg 

 

Τα ανώτερα ανεκτά επίπεδα 

πρόσληψης (UL): 

Βρέφη τη γέννηση έως 6 μηνών, 4 mg,                                                                                          

Βρέφη 7 έως 12 μηνών, 5 mg                                                                                                

Παιδιά 1-3 ετών, 7 mg                                                                                                          

Παιδιά 4- 8 ετών, 12 mg                                                                                                                                 

Παιδιά 9-13 ετών, 23 mg                                                                                                           

Έφηβοι 14-18 ετών (συμπεριλαμβάνεται η εγκυμοσύνη και ο θηλασμός), 34 mg                                                                                                                                            

Ενήλικες 19 ετών και άνω (συμπεριλαμβάνεται η εγκυμοσύνη και ο θηλασμός), 40 

mg . 

 

4.5 Ασφαλείς δόσεις για βότανα που χρησιμοποιούνται ως συμπληρώματα διατροφής 

 

Τα διαιτητικά συμπληρώματα, συμπεριλαμβανομένων των φυτικών προϊόντων, δεν 

προορίζονται για χρήση στη διάγνωση, θεραπεία, μετριασμό, θεραπεία ή την 

πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους ή ζώα. Παρά το γεγονός ότι η DSHEA ορίζει ότι 

τα συμπληρώματα δεν προορίζονται για χρήσεις που να σχετίζονται με τη νόσο, 

ωστόσο χρησιμοποιούνται ευρέως από τους καταναλωτές και μελετώνται από τους 

ερευνητές με ακριβώς αυτούς τους στόχους στο μυαλό. 

Η κλινική έρευνα για φυτικές ουσίες θα πρέπει να αξιολογείται με τα ίδια κριτήρια 

που χρησιμοποιούνται σε άλλα είδη ερευνών. Μελέτες βότανων είναι συχνά δύσκολο 

να εκτιμηθούν, επειδή δεν περιγράφονται επαρκώς. Έτσι , η πρώτη ύλη θα πρέπει να 

προσδιοριστεί σαφώς. Φυτά που χρησιμοποιούνται για την Παρασκευή 

συμπληρωμάτων πρέπει να είναι σωστά αναγνωρισμένα με το σωστό όνομα 

βοτανικής (Λατινικά) και τα μέρη του φυτού που χρησιμοποιούνται. Η λανθασμένη 

αναγνώριση των βοτάνων μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες, κλινικές επιδράσεις, 

αν και ορισμένες θετικές, μηδενικές ή αρνητικές, που θα αποδοθούν σε λάθος 

ταυτοποίηση των φυτών. 
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Ασφαλείς δόσεις: 

Alfalfa: Για την υψηλή χοληστερολαιμία τυπική δόση είναι 5-10 γραμμάρια βοτάνου, 

ή ως ένα φακελάκι τσάι, τρεις φορές την ημέρα. 

Aloe: Για τη δυσκοιλιότητα μια τυπική δόση είναι 100-200 mg αλόης. 

American ginseng: Για τη μείωση του σακχάρου στο αίμα σε άτομα με διαβήτη 

τύπου 2, 3 γραμμάρια έως 2 ώρες πριν το γεύμα. 100 έως 200 mg του αμερικάνικου 

ginseng μπορούν ληφθούν καθημερινά για έως 8 εβδομάδες για τον ίδιο σκοπό. 

Για την πρόληψη των λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού, όπως το κοινό 

κρυολόγημα ή  η γρίπη  ένα ειδικό εκχύλισμα American ginseng που ονομάζεται 

CVT-E002 σε δόση 200 mg δύο φορές την ημέρα για 3-4 μήνες.  

Bilberry: Η τυπική δόση των ξηρών, ώριμων μούρων 20-60 γραμμάρια την ημέρα. 

Οι νοσούντες αμφιβληστροειδούς μπορούν να χρησιμοποιούν 160 mg εκχυλίσματος 2 

φορές την ημέρα. Τα φύλλα του ως τσάι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 

μακροπρόθεσμα. 

Black psyllium: Ως καθαρτικό για τη δυσκοιλιότητα, η τυπική δόση είναι 10-

30γρ/μέρα σε διαιρεμένες ποσότητες. Θα πρέπει να λαμβάνονται 150ml νερού για 

κάθε 5γρ σπόρων. 

Black Tea: Για τον πονοκέφαλο ή τη βελτίωση της πνευματικής εγρήγορσης, μια 

τυπική δόση είναι έως 250 mg καφεΐνης-δραστικής ουσίας μαύρου τσαγιού (πολλά 

φλιτζάνια μαύρο τσάι) ανά ημέρα. Για τη μείωση του κινδύνου καρδιακής προσβολής 

και για τις πέτρες στα νεφρά, μια δόση από τουλάχιστον ένα κύπελλο ανά ημέρα. Για 

την πρόληψη της αθηροσκλήρυνσης, 125-500 ml (1-4 φλιτζάνια) αρωματικό μαύρο 

τσάι καθημερινά. 
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 Για την πρόληψη της νόσου του Πάρκινσον: οι άνδρες που πίνουν 421-2716 mg 

καφεΐνης (περίπου 5-33 φλιτζάνια μαύρο τσάι) ημερησίως έχουν τον χαμηλότερο 

κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου του Πάρκινσον, σε σύγκριση με άλλους άνδρες. 

Ωστόσο, οι άνδρες που πίνουν μόλις 124 - 208 mg καφεΐνης (περίπου 1-3 φλιτζάνια 

μαύρο τσάι) ημερησίως έχουν επίσης σημαντικά λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουν 

της νόσου του Πάρκινσον. Στις γυναίκες, η μέτρια πρόσληψη καφεΐνης (1-4 

φλιτζάνια μαύρο τσάι) την ημέρα φαίνεται να είναι η καλύτερη. 

Blond psyllium: Ως καθαρτικό για δυσκοιλιότητα: 7-40 γραμμάρια σπόρων (για 

κάθε 5γρ σπόρων απαιτούνται τουλάχιστον 240ml νερό) ανά ημέρα, σε 2-4 

διαιρεμένες δόσεις. Για διάρροια, 7 έως 18 γραμμάρια, σε 2-3 διαιρεμένες δόσεις. Για 

την ελάττωση της διάρροιας σε ασθενείς που λαμβάνουν εντερική σίτιση, έως 30 

γραμμάρια ημερησίως σε διαιρεμένες δόσεις των 2.5 με 7.5 γραμμάρια ανά δόση. 

Για χρόνια διάρροια μετά την επέμβαση στη χοληδόχο κύστη: 6,5 γραμμάρια τρεις 

φορές ημερησίως. Για το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS): 10-30 γραμμάρια 

φλοιού ή σπόρων σε δύο έως τρεις διηρημένες δόσεις ημερησίως. Για τη διατήρηση 

συμπτωμάτων της ελκώδους κολίτιδας υπό έλεγχο, 10 γραμμάρια σπόρων, δύο φορές 

την ημέρα. Για την ανακούφιση από αιμορροΐδες, 3,5 γραμμάρια φλοιού ή σπόρων, 

δύο φορές την ημέρα για τρεις μήνες. Για υψηλή χοληστερόλη, 3,4 γραμμάρια φλοιού 

ή  σπόρων τρεις φορές την ημέρα ή μέχρι 5,1 γραμμάρια δύο φορές την ημέρα. Για το 

διαβήτη τύπου 2 ως και 15 γραμμάρια σε τρεις διηρημένες δόσεις. Για υψηλή πίεση 

του αίματος, 15 γραμμάρια φλοιού την  ημέρα ως και για 8 εβδομάδες. 

Bromelain (χυμός και μίσχος ανανά): 90 mg Bromelain μαζί με άλλα δραστικά 

συστατικά, διπλή δόση ως και 3φορές την ημέρα. 

Cranberries: Για την πρόληψη λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος 

(ουρολοιμώξεις), χυμός Cranberry συνίσταται 1-10 ουγκιά ανά ημέρα για ενήλικες 

ενώ για παιδιά 15ml/kg διαλύματος ή χυμού με 30% αυτού cranberries. Για το 

διαβήτη τύπου2240 ml χυμού ημερησίως για 12 εβδομάδες. 

Cinnamon: Η κανέλα φαίνεται να είναι ασφαλής για τους περισσότερους 

ανθρώπους, όταν λαμβάνεται από το στόμα σε ποσότητες έως 6 γραμμάρια 

ημερησίως για 6 εβδομάδες ή λιγότερο. 

Chondroitin sulfate: Για την οστεοαρθρίτιδα, η συνήθης δόση είναι 200-400 mg δύο 

έως τρεις φορές την ημέρα ή 1000-1200 mg ως εφάπαξ ημερήσια δόση. 

Devil'slaw: Για την οστεοαρθρίτιδα, η ρίζα του σε σκόνη σε δόση μέχρι 2, 6 

γραμμάρια/ημέρα. 

Echinacea: Για τη θεραπεία λοιμώξεων του άνω αναπνευστικού 

συμπεριλαμβανομένου του κοινού κρυολογήματος και γρίπης η τυπική δόση είναι 

6,78mg (σε δισκίο το οποίο αποτελείται από 95% του φυτού και 5% ρίζας), που 

μπορεί να φτάσει και μέχρι 13,56mg τρεις φορές τη μέρα. Σε εκχύλισμα ως και 

100mg 3 φορές τη μέρα. Σε χυμό 6-9 ml για έως και 8 εβδομάδες. Έχει επίσης 

χρησιμοποιηθεί σε μία δόση από 20 σταγόνες κάθε 2 ώρες για την πρώτη ημέρα που 

ακολουθείται από 20 σταγόνες τρεις φορές ημερησίως μέχρις ότου τα συμπτώματα 

του κρυολογήματος  ή γρίπης  βελτιωθούν. Σε βάμμα από τη ρίζα, η δόση ειναι 
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900mg/μέρα. Σε τσάι, 5-6 φλιτζάνια την πρώτη μέρα και εν συνεχεία κατά ένα 

λιγότερο. Σε υγρό, 0,9 ml 3 φορές την ημέρα για 4 μήνες. 

Evening Primrose Oil: Για τον πόνο του μαστού, 3-4γραμμάρια την ημέρα. Δεν 

υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία για την ασφάλεια της μακροχρόνιας χρήσης 

του. 

Feverfew: Για την πρόληψη της ημικρανίας και πονοκεφάλου, 50-100 mg 

εκχυλίσματος καθημερινά. 

Flaxseed: Για διαβήτη τύπου2, 600 mg ενός ειδικού εκχυλίσματος τρεις φορές την 

ημέρα, για ως και 12 εβδομάδες. Για υψηλή χοληστερόλη, ψημένα αρτοσκευάσματα, 

που το περιέχουν για να παρέχουν μια ημερήσια δόση των 40-50 γραμμάριων. Για τη 

βελτίωση της λειτουργίας των νεφρών σε ασθενείς με συστηματικό ερυθηματώδη 

λύκο, 15 γραμμάρια λιωμένο δύο φορές την ημέρα με δημητριακά, ή ντομάτα  ή χυμό 

πορτοκαλιού. Για τη βελτίωση των ήπιων συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης, 

40γραμμάρια θρυμματισμένο λιναρόσπορο ή στο ψωμί καθημερινά. 

Garlic: Για την υψηλή αρτηριακή πίεση, εκχύλισμα σκόρδου 600-1200 mg 

διαιρεμένο και τρεις φορές την ημέρα ή εκχύλισμα σκόρδου 600 mg. Για την 

πρόληψη  του καρκίνου του παχέος εντέρου, του ορθού, και του στομάχου, φρέσκο ή 

μαγειρεμένο σκόρδο3,5 έως 29 γραμμάρια την εβδομάδα. 

Ginger: Για την πρωινή ναυτία, 250 mg τζίντζερ 4 φορές την ημέρα. Για αρθρίτιδα, 

εκχύλισμα τζίντζερ 170 mg τρεις φορές την ημέρα, ένα εκχύλισμα 255 mg και 250 

mg επίσης χρησιμοποιείται ευρέως αλλά δεν έχει προσδιοριστεί η επανάληψη την 

ημέρα και η διάρκεια αυτών των δόσεων. 

Ginkgo: Για σύνδρομο άνοιας δόση των 120-240 mg ανά ημέρα του εκχυλίσματος 

των φύλλων ginkgo, χωρισμένο σε δύο ή τρεις δόσεις. Για τη βελτίωση της 

γνωστικής λειτουργίας σε υγιείς νέους, δόσεις του εύρους 120-600 mg ανά ημέρα. 

Για πόνο σε  περπάτημα που  οφείλεται σε κακή κυκλοφορία, μια δοσολογία ως και 

120-240 mg ανά ημέρα εκχυλίσματος φύλλων, διαιρεμένο σε δύο ή τρεις δόσεις. 

Για ίλιγγο, δοσολογίες 120-160 mg ανά ημέρα εκχυλίσματος φύλλων, διαιρεμένο σε 

δύο ή τρεις δόσεις. Για το προεμμηνορροϊκό σύνδρομο (PMS), 80 mg δύο φορές 

ημερησίως, αρχίζοντας από τη δέκατη έκτη ημέρα του έμμηνου κύκλου μέχρι την 

πέμπτη ημέρα του επόμενου κύκλου. Για τη θεραπεία του γλαυκώματος 

φυσιολογικής πίεσης, ginkgo εκχύλισμα φύλλων 40 mg επί 3 φορές ημερησίως μέχρι 

και τέσσερις εβδομάδες. Για όλες τις χρήσεις, συστήνεται η χαμηλότερη δόση που 

δεν υπερβαίνει τα 120 mg ανά ημέρα για την αποφυγή γαστρεντερικών (GI) 

παρενεργειών. Αύξηση σε υψηλότερες δόσεις συνιστώνται όταν απαιτείται.  

Επίσης θα  πρέπει να αποφεύγονται κάποια  μέρη του φυτού. Αυτά μπορεί να 

περιέχουν επικίνδυνα επίπεδα των τοξικών χημικών ουσιών που βρέθηκαν στον 

σπόρο του φυτού και αλλού. 

Ginseng, Panax: Για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2, 200 mg ημερησίως. 

 Για τη στυτική δυσλειτουργία, 900 mg τρεις φορές ημερησίως. 
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Ginseng, Siberian: Για λοιμώξεις απλού έρπητα τύπου 2, εκχύλισμα σε δόσεις των 

400 mg ανά ημέρα. 

Green tea: Για τον πονοκέφαλο ή την αποκατάσταση της πνευματικής εγρήγορσης 

σε ποτό, οι δόσεις του πράσινου τσαγιού διαφέρουν σημαντικά, αλλά συνήθως 

κυμαίνονται μεταξύ σε 1-10 φλιτζάνια (3 φλιτζάνια παρέχουν 240-320 mg  ενεργών 

συστατικών)την ημέρα, με πιο κοινή δόση τα 3 φλιτζάνια. Για τη βελτίωση της 

σκέψης, 1 φλιτζάνι ( 60 mg καφεΐνης ).Για τη μείωση της χοληστερόλης, 10 ή 

περισσότερα φλιτζάνια ανά ημέρα ή εκχύλισμα σε δόση 375 mg ως και 12 

βδομάδες. Για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) λοιμώξεις του τραχήλου 

της μήτρας, εκχύλισμα πράσινου τσαγιού, 200 mg ημερησίως για 8-12 εβδομάδες. 

Για την πρόληψη της νόσου του Parkinson όπως το μαύρο τσάι. 

Horse chestnut: Για την κακή κυκλοφορία του αίματος (χρόνια φλεβική 

ανεπάρκεια), 300 mg εκχυλίσματος σπόρων, 2 φορές τη μέρα. 

Licorice: Για στομαχικές διαταραχές, 1 ml υγρού προιόντος ως και 3 φορές τη μέρα. 

Milk thistle: Για τις εποχιακές αλλεργίες (αλλεργική ρινίτιδα), εκχύλισμα από 140 

mg ως και τρεις φορές την ημέρα. Για στομαχικές διαταραχές (δυσπεψία), μια δόση 

του 1 ML τρεις φορές την ημέρα. 

Passionflower: Για τη γενικευμένη αγχώδη διαταραχή (ΓΑΔ): 45 σταγόνες υγρού 

εκχυλίσματος καθημερινά.  

Peppermint: Για στομαχικές διαταραχές: έλαιο μέντας 90 mg ανά ημέρα. 

Pycnogenol: Για αλλεργίες, ως 50 mg δύο φορές ημερησίως. Για το άσθμα στα 

παιδιά, ως 1mg ανά κιλό σωματικού βάρους χορηγούμενο σε δύο διηρημένες δόσεις. 

Για κακή κυκλοφορία, 45 – 360 mg ημερησίως, ή 50-100 mg τρεις φορές την ημέρα. 

Για ασθένειες του αμφιβληστροειδούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

σχετίζονται με το διαβήτη, 50mgτρεις φορές ημερησίως. Για ήπια αρτηριακή πίεση, 

ως 200 mg καθημερινά .Για τη βελτίωση της ικανότητας άσκησης στους αθλητές, 200 

mg ημερησίως. 

Red yeast: Για την υψηλή χοληστερόλη, 1200 mg έως  2400 mg μία ή δύο φορές 

ημερησίως. Για την υψηλή χοληστερόλη που σχετίζεται με μόλυνση από τον ιό 

HIV,1200 mg δύο φορές ημερησίως. 

Sage: Θεωρείται ασφαλές για την χρήση σε φαγητό, όμως μερικά ήδη μπορούν να 

προκαλέσουν σοβαρές παρενέργειες και πάνω από 12 σταγόνες του λαδιού του είναι 

τοξικό. Δεν υπάρχουν περισσότερα επιστημονικά δεδομένα για τον καθορισμό άλλης 

ασφαλούς δόσης. 

St. John's Wort: Για ήπια έως μέτρια κατάθλιψη και για σωματικά συμπτώματα που 

σχετίζονται με την κατάθλιψη, εκχύλισμα με 0,3% περιεκτικότητα σε υπερικίνη και 

σε δόσεις των 300 mg τρεις φορές την ημέρα για ενήλικες, για παιδιά κάτω των 12 

ετών με κατάθλιψη. Για το προεμμηνορροϊκό σύνδρομο (PMS), το ίδιο εκχύλισμα σε 

δόση 300 mg  ημερησίως. Για τη διαταραχή σωματοποίησης, ειδικό εκχύλισμα ως και 

τα 600 mg / ημέρα. 

Δεν πρέπει να σταματάει απότομα η λήψη του. Αυτό μπορεί να προκαλέσει 
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δυσάρεστες παρενέργειες. Θα πρέπει να μειώνεται  η δόση αργά την πάροδο του 

χρόνου. 

Saw Palmetto: Για την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη (ΚΥΠ), 160 mg δύο 

φορές ημερησίως ή 320 mg ημερησίως. Για τη θεραπεία της απώλειας μαλλιών 200 

mg δύο φορές την ημέρα σε συνδυασμό με βήτα-σιτοστερόλη σε δόση 50 mg δύο 

φορές ημερησίως. 

Senna: Για τη δυσκοιλιότητα σε ενήλικες και παιδιάηλικίας12ετών και άνω, η 

συνήθης δόση είναι 17, 2 mg ημερησίως. Όχι περισσότερα από 34,4 mg ανά ημέρα. 

Για τη δυσκοιλιότητα στα παιδιά, 8,5mg ημερησίως για να προκληθεί μία κένωση την 

ημέρα. Για τη δυσκοιλιότητα σε ηλικιωμένα άτομα,17mg ημερησίως. Για τη 

δυσκοιλιότητα μετά την εγκυμοσύνη 28 mg σε 2 διαιρεμένες δόσεις. 

Turmeric: Για στομαχικές διαταραχές (δυσπεψία), 500 mg τέσσερις φορές την 

ημέρα. Για την οστεοαρθρίτιδα, 500 mg δύο φορές την ημέρα εκχυλίσματος 

και500mgτέσσερις φορές την ημέρα προιόντος σε φυσική μορφή. 

Yohimbe: Για προβλήματα με τη σεξουαλική απόδοση 15-30 mg ημερησίως. 

Η κατάλληλη δόση  για κάποια βότανα και φυτά εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες όπως την ηλικία του χρήστη, την υγεία, και διάφορες άλλες συνθήκες. 

Προς το παρόν δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία για να καθοριστεί το 

κατάλληλο εύρος ασφαλών δόσεων και ασφαλή χρονική διάρκεια της χρήσης τους. 

Τα βότανα-φυτά αυτά είναι τα Acai,Belladonna, Black Cohosh, Bladder wrack, 

Blessed thistle, Blueberry, Blue-green algae,Butterbur, Calendula, Cassia 

cinnamon,Chaste berry, Cat's Claw,Eucalyptus,Fenugreek,Flax seed oil,Goji, 

Goldenseal, Grape Sees Extract, Hawthorn,Horsetail,Kava, Noni, Pennyroyal, 

Pomegranate, Red Clover,Roman chamomile,Wild yam. 

Κάποια άλλα βότανα πρέπει να αποφεύγονται. Το Aristo lochia Clematitisλόγω των 

σοβαρών επιπτώσεων της χρήσης του(υψηλά ποσοστά των καρκίνων της ουροδόχου 

κύστης ή ανώτερου ουροποιητικού) σε άτομα με νεφρική νόσο πρέπει να 

αποφεύγεται και από τον γενικό πληθυσμό. Το Bitter Orange επειδή περιέχει 

χημικές ουσίες που μπορούν να επιταχύνουν το ρυθμό της καρδιάς και να αυξήσει 

την πίεση του αίματος, μπορεί να μην είναι ασφαλής για όλους ως συμπλήρωμα 

διατροφής και αποφεύγεται. Το Ephedra sinica είναι τοξικό και μπορεί να 

προκαλέσει μέχρι και θάνατο. Το European Elder, αμαγείρευτο 

και ώριμο είναι τοξικό, ακόμη δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για 

τον ορισμό ασφαλούς δόσης και η χρήση του πρέπει να 

αποφεύγεται ή να γίνεται με μεγάλη επιφύλαξη. Το Thunder God 

Vine, μπορεί να είναι δηλητηριώδες αν η σάρκα δεν καθαριστεί 

καλά από το δέρμα. Δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία 

που να προτείνουν ασφαλή δόση, γι αυτό και θα πρέπει να 

αποφεύγεται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ως φυσικό προϊόν.  

Κάποια θεωρούνται ασφαλή για το γενικό πληθυσμό σε όποια δόση, πάντα με 

επιφυλάξεις της μακροχρόνιας χρήσης τους και αλλεργιών ή παρενεργειών , όπως 

ταAsian Ginseng,Astragalus (γενικά ασφαλή όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό 

με άλλα βότανα-κάποια είδη του φυτού μπορεί να είναι τοξικά ή δυνητικά τοξικά γι 
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αυτό πρέπει να γίνεται σωστή αναγνώριση του φυτού πριν τη χρήση),Chamomile, 

Dandelion,Lavender,Soy,Valerian (4-6 εβδομάδες είναι γενικά ασφαλή σε 

οποιαδήποτε δόση, ενώ τα αποτελέσματα για μακροχρόνια χρήση διίστανται). 

 

 

4.6Ασφαλείς δόσεις άλλων ουσιών που χρησιμοποιούνται σαν συμπληρώματα 

διατροφής.   

 

Bifidobacteria: Η ισχύς των παρασκευασμάτων Bifidobacteria συνήθως 

ποσοτικοποιείται με τον αριθμό των ζωντανών οργανισμών ανά δόση. Για το 

σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, μέχρι 100εκ κύτταρα Bifidobacteria infantis 

καθημερινά σε ένα ζυμωμένο ρόφημα γάλατος. Για λοιμώξεις των πνευμόνων στα 

παιδιά, μέχρι 120 ml γάλα δύο φορές ημερησίως που περιέχει 5 δισεκατομμύρια 

μονάδες σχηματισμού αποικιών κάθε μία από τις δύο δόσεις, Lactobacillus 

acidophilus και Bifidobacteria. 

 Για τη δυσκοιλιότητα, 1-100δισ κύτταρα μιας Bifidobacteria breve σκόνης μία φορά 

την ημέρα. Για ελκώδη κολίτιδα, μέχρι και 100 ml ανά ημέρα από ένα ειδικό προϊόν 

ζύμωσης του γάλακτος που περιέχει τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια ζώντα breve 

Bifidobacteria, Bifidobacteria bifidum, και τα στελέχη Lactobacillus acidophilus ανά 

δόση. 

Coenzyme Q10: Για γνωστή ανεπάρκεια συνενζύμου Q-10, 150 mg ημερησίως. Για 

μιτοχονδριακές διαταραχές (μιτοχονδριακή encephalomyopathies), ως 150-160 mg, ή 

2 mg / kg / ημέρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δόσεις μπορούν να αυξηθούν 

σταδιακά σε 3000 mg ανά ημέρα. Για καρδιακή ανεπάρκεια σε ενήλικες, 100 mg ανά 

ημέρα χωρισμένα σε 2 ή 3 δόσεις. Για τη μείωση του κινδύνου μελλοντικών 

καρδιακών επεισοδίων σε ασθενείς με πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου, 120 mg 

ημερησίως σε 2 διηρημένες δόσεις. 

Για την υψηλή πίεση του αίματος, 120-200 mg ανά ημέρα σε 2 διηρημένες δόσεις. 

Για απομονωμένη συστολική υπέρταση, 60 mg δύο φορές ημερησίως. Για την 

πρόληψη της ημικρανίας –πονοκέφαλου, 100 mg τρεις φορές ημερησίως. Μια δόση 

1-3 mg / kg έχει επίσης χρησιμοποιηθεί σε παιδιατρικούς και έφηβους ασθενείς. Για 

τη νόσο του Πάρκινσον, 300 mg, 600 mg, 1200 mg και 2400 mg ανά ημέρα σε 3-4 

διαιρεμένες δόσεις. Για το HIV / AIDS, 200 mg ανά ημέρα. Για στειρότητα στους 

άνδρες, 200-300 mg ανά ημέρα. Για μυϊκή δυστροφία, 100 mg ανά ημέρα. Για προ-

εκλαμψία, 100 mg δύο φορές την ημέρα ξεκινώντας από τις  20 εβδομάδες της 

κύησης μέχρι την ολοκλήρωση. 
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Creatine: Για τη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης, αρκετά δασολογικά σχήματα 

έχουν δοκιμαστεί η κρεατίνη τυπικά λαμβάνεται σε δόσεις των 20 γραμμαρίων ανά 

ημέρα (ή 0,3 γραμμάρια ανά kg) για 5 ημέρες ακολουθούμενη από μία δόση 

συντήρησης 2 ή περισσότερων γραμμάριων (0,03 γραμμάρια ανά kg). Κατά τη 

διάρκεια της λήψης κρεατίνης πρέπει να αυξάνεται και η πρόσληψη νερού.  Για 

καρδιακή ανεπάρκεια, 20 γραμμάρια ανά ημέρα για 5-10 ημέρες. Για τη νόσο του 

Πάρκινσον, 10 γραμμάρια / ημέρα. Για περιστροφική ατροφία, 1,5 γραμμάρια ανά 

ημέρα. Για μυϊκές δυστροφίες, 10 γραμμάρια την ημέρα έχουν χρησιμοποιηθεί από 

ενήλικες και 5 γραμμάρια ανά ημέρα από τα παιδιά. Για τη νόσο του McArdle, 150 

mg / kg ημερησίως για 5 ημέρες και στη συνέχεια με 60 mg / kg / ημέρα.  

DHEA: Σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και σε ηλικιωμένους άνδρες, δόσεις 25-50 

mg καθημερινά. Για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας, αύξηση δόσης από 25 mg 

ημερησίως για 2 εβδομάδες, σε  25 mg δυο φορές ημερησίως για 2 εβδομάδες, και 50 

mg δυο φορές ημερησίως για 2 εβδομάδες. Για την αντικατάσταση των ορμονών, 

όταν τα επινεφρίδια δεν λειτουργούν καλά (ανεπάρκεια ανδρογόνων), 25-50 mg 

ημερησίως ως εφάπαξ δόση. Για συστημικό ερυθηματώδη λύκο (SLE), 200 mg ανά 

ημέρα, μαζί με τη συμβατική ιατρική θεραπεία, και  δόσεις έως 600 mg ανά ημέρα 

έχουν χρησιμοποιηθεί. Για τη βελτίωση της οστικής πυκνότητας σε άτομα με 

αδύναμα οστά (οστεοπόρωση), 50-100 mg ανά ημέρα. Για στυτική δυσλειτουργία, 50 

mg ανά ημέρα. 

Glucosamine sulfate: Για την οστεοαρθρίτιδα, 1500 mg μια φορά ημερησίως ή 500 

mg τρεις φορές την ημέρα. Για την κροταφογναθική  (ΚΓΔ) αρθρίτιδα, 500 mg τρεις 

φορές την ημέρα. 

Lactobacillus: Η δύναμη των προϊόντων γαλακτοβακίλλων συνήθως υποδεικνύεται 

από τον αριθμό των ζωντανών οργανισμών ανά κάψουλα. Τυπικές δόσεις 

κυμαίνονται από 1 έως 10 δισεκατομμύρια ζωντανών οργανισμών λαμβανόμενες 

καθημερινά σε 3-4 διαιρεμένες δόσεις. Για τα παιδιά με διάρροια ροταϊού, 5 – 10δις  

ζωντανά Lactobacillus GG σε μια λύση η οποία αντικαθιστά την απώλεια νερού. Για 

τη θεραπεία σε μωρά και παιδιά με διάρροια 10 έως 100 δισεκατομμύρια ζωντανά 

Lactobacillus reuteri ημερησίως για μέχρι 5 ημέρες. Για την πρόληψη που σχετίζεται 

με διάρροια ίωσης στα παιδιά, ένα συγκεκριμένο στέλεχος του Lactobacillus 

rhamnosus, Lactobacillus GG (Culturelle) που περιέχει ως και 20 δισεκατομμύρια 

ζωντανών οργανισμών καθημερινά έχει χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 

θεραπείας με αντιβιοτικά με ασφάλεια. Για την πρόληψη της διάρροιας σε βρέφη και 

παιδιά ηλικίας 1 έως 36 μήνες, ως   6δις  ζωντανά Lactobacillus GG δύο φορές την 

ημέρα. Για τη θεραπεία υποτροπιάζουσας διάρροιας που προκαλείται από 

Clostridium difficile, ως 1,25 δισεκατομμύριο ζωντανά Lactobacillus GG σε δύο 

διαιρεμένες δόσεις για 2 εβδομάδες. 

 Για ελκώδη κολίτιδα, ένα προϊόν συνδυασμού που περιέχει ζωντανό πάγωμα 

αποξηραμένα είδη βακτηρίων συμπεριλαμβανομένων των Lactobacillus, 
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bifidobacteria και στρεπτόκοκκο (VSL # 3) 3 γραμμάρια δύο φορές την ημέρα έχουν 

χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία συντήρησης. Για τους ασθενείς με ενεργό ήπια έως 

μέτρια ελκώδη κολίτιδα, VSL # 3 τρία γραμμάρια μια φορά ή δύο φορές την ημέρα 

σε συνδυασμό με τη συμβατική θεραπεία. Για παιδιά με μέτρια έως σοβαρή ελκώδη 

κολίτιδα, VSL # 3 450-1800 δισεκατομμύρια βακτήρια μία φορά την ημέρα σε 

συνδυασμό με μεσαλαμίνη. 

 Για την πρόληψη της διάρροιας των ταξιδιωτών, Lactobacillus GG, 2 δισ. 

οργανισμών καθημερινά. Για διάρροια που οφείλεται σε χημειοθεραπεία,  ένα ειδικό 

στέλεχος του Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus GG (Culturelle) περιέχει 10-20 

δισεκατομμύριο ζώντων οργανισμούς καθημερινά. Για ατοπική δερματίτιδα, ένα 

ειδικό στέλεχος του Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus GG (Culturelle). 

Lactobacillus reuteri 100 εκατομμύρια ζωντανά βακτήρια καθημερινά, ή 

Lactobacillus sakei 5 δισεκατομμύρια ζωντανά βακτήρια δύο φορές τη μέρα. 

 Για το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS), ως 10 δισεκατομμύρια σκοτωμένα σε 

θερμότητα  Lactobacillus acidophilus (Lacteol Fort) δύο φορές ημερησίως για 6 

εβδομάδες. Για την πρόληψη του κοινού κρυολογήματος σε ενήλικες, ένα μείγμα του 

Lactobacillus plantarum και Lactobacillus paracasei, με 1 δισεκατομμύριο ζωντανά 

βακτήρια καθημερινά. 

 Για κολικούς σε μωρά, ένα συγκεκριμένο προϊόν Lactobacillus reuteri με 100 

εκατομμύρια CFUs  μία φορά ημερησίως 30 λεπτά μετά από ένα γεύμα. Για την 

πρόληψη της έντερο-νεκρωτικής εντεροκολίτιδας (NEC) σε βρέφη που γεννήθηκαν 

πρόωρα, Lactobacillus rhamnosus GG με 6 δισεκατομμύρια ζωντανά βακτήρια 

καθημερινά. Για την πρόληψη σοβαρών λοιμώξεων του πνεύμονα στους ενήλικες, 

Lactobacillus rhamnosus GG (Amerifit Brands Nutrition), ως 2δισεκατομμύρια 

ζωντανά βακτήρια δύο φορές την ημέρα.  

 

L-arginine: Για συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, οι δόσεις κυμαίνονται σε 6-20 

γραμμάρια ανά ημέρα, σε τρεις διηρημένες δόσεις. Για τον πόνο στο στήθος που 

σχετίζεται με τη νόσο της στεφανιαίας αρτηρίας (στηθάγχη), 3-6γραμμάρια τρεις 

φορές την ημέρα για μέχρι ένα μήνα. Για την πρόληψη της απώλειας της 

αποτελεσματικότητας της νιτρογλυκερίνης στην ανακούφιση του πόνου σε άτομα με 

πόνο στο στήθος που οφείλεται σε στηθάγχη, 700 mg τέσσερις φορές ημερησίως. Για 

οργανικά στυτική δυσλειτουργία (ΣΔ), 5 γραμμάρια ανά ημέρα. Για την πρόληψη της 

φλεγμονής του πεπτικού σωλήνα σε πρόωρα βρέφη, 261mg / kg από του στόματος 

προστίθενται στο τάισμα ημερησίως για τις πρώτες 28 ημέρες της ζωής. 

Melatonin: Για την αϋπνία, 0, 3-5 mg κατά την κατάκλιση είναι μια τυπική δόση. Σε 

παιδιά με αϋπνία που οφείλεται σε καθυστερημένη έναρξη του ύπνου, δόση στα 5mg 

στις 6:00μ.μ. καθημερινά. Σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές 

(συμπεριλαμβανομένης της εγκεφαλικής παράλυσης, του αυτισμού, και διανοητικές 

αναπηρίες), μια δόση στα 5mg καθημερινά.  Για το jet lag, 0,5-5mg κατά την 

κατάκλιση συνήθως λαμβάνεται από την ημέρα της άφιξης στον προορισμό, 
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συνεχίζοντας για 2-5 ημέρες με ασφάλεια. Για όψιμη δυσκινησία (TD), 10 mg 

ημερησίως ενός σκευάσματος ελεγχόμενης αποδέσμευσης. 

 Ως θεραπεία για συμπαγείς όγκους σε συνδυασμό με τη συμβατική θεραπεία, 10-50 

mg μαζί με ραδιοθεραπεία, χημειοθεραπεία, ή ιντερλευκίνη 2 (IL-2). Η μελατονίνη  

συνήθως ξεκινάει  7 ημέρες πριν την έναρξη της χημειοθεραπείας και συνεχίζεται 

καθ’ όλη την πλήρη πορεία της θεραπείας. Για τη θεραπεία του καρκίνου του 

προστάτη που έχει εξαπλωθεί σε άλλες περιοχές (μεταστατικός καρκίνος) και είναι 

ανθεκτικός σε τριπτορελίνη χρησιμοποιούνται, 20 mg λαμβάνονται καθημερινά σε 

συνδυασμό με 3,75 mg τριπτορελίνης να  εγχέεται στο μυ κάθε 28 ημέρες με 

ασφάλεια. Για την πρόληψη και τη θεραπεία της μείωσης θρομβοκυττάρων  που 

σχετίζεται με τη χημειοθεραπεία του καρκίνου, 20 mg κάθε βράδυ. Για την πρόληψη 

της αθροιστικής κεφαλαλγίας: μια βραδινή δόση των 10 mg. Για μείωση του άγχους 

πριν από την επέμβαση σε ενήλικες, 0.05 mg / kg κάτω από τη γλώσσα.  Για τη 

μείωση των συμπτωμάτων στέρησης της νικοτίνης, ως 0,3 mg από το στόμα 3,5 ώρες 

μετά τη διακοπή του καπνίσματος. 

Phosphate salts: Για την αύξηση των επιπέδων φωσφορικών που είναι πολύ χαμηλά 

ή μείωση των επιπέδων του ασβεστίου που είναι πάρα πολύ υψηλά. Ως συμπλήρωμα, 

η συνιστώμενη ημερήσια διαιτητική (RDA) του φωσφορικού (που εκφράζεται ως 

φωσφόρο) είναι για παιδιά 1-3 ετών, 460 mg, παιδιά 4-8 ετών, 500 mg, άνδρες και 

γυναίκες 9-18 ετών, 1250 mg, άνδρες και γυναίκες άνω των 18 ετών, 700 mg. Οι 

επαρκείς προσλήψεις (AI) για βρέφη είναι 100 mg για βρέφη 0-6 μηνών και 275 mg 

για βρέφη 7-12 μηνών. 

Το υψηλότερο επίπεδο πρόσληψης στο οποίο δεν αναμένονται ανεπιθύμητες 

παρενέργειες, σε φωσφορικά ιόντα (που εκφράζεται ως φωσφόρου) ανά ημέρα είναι 

παιδιά 1-8 ετών, 3 γραμμάρια ανά ημέρα, παιδιά και ενήλικες 9-70 χρόνια, 4 

γραμμάρια, ενήλικες ηλικίας άνω των 70 χρόνων, 3 γραμμάρια, έγκυες γυναίκες 14-

50 ετών, 3,5 γραμμάρια, και θηλάζουσες γυναίκες 14-50 ετών, 4 γραμμάρια. 

Saccharomyces boulardii :Για διάρροια που σχετίζεται με τη χρήση αντιβιοτικών, 

250 έως 500 mg του Saccharomyces boulardii δύο έως τέσσερις φορές την ημέρα. Για 

τη διάρροια που προκαλείται από Clostridium difficile, 1 γραμμάριο Saccharomyces 

boulardii ημερησίως για 4 εβδομάδες μαζί με θεραπεία με αντιβιοτικά. Για τη νόσο 

του Crohn, ως 250 mg του Saccharomyces boulardii τρεις φορές την ημέρα έχει 

χρησιμοποιηθεί μέχρι και για 9 εβδομάδες. Για ελκώδη κολίτιδα, ως 205 mg του 

Saccharomyces boulardii τρεις φορές ημερησίως. Για τη θεραπεία των λοιμώξεων 

που οφείλονται στον Helicobacter pylori βακτήριο που προκαλεί έλκος, μια δόση 5 

δισεκατομμυρίων μονάδων σχηματισμού αποικιών (CFUs) του Saccharomyces 

boulardii καθημερινά εκτός από συνήθη θεραπεία. 

SAME: Για την κατάθλιψη, 400-1600 mg ανά ημέρα. Για την οστεοαρθρίτιδα, 200 

mg τρεις φορές ημερησίως. Για ινομυαλγία, 800 mg ανά ημέρα. 
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Propolis: Εφαρμόζονται στο δέρμα επί τω πλείστο.  Ως στόμιο έκπλυσης μετά την 

επέμβαση στο στόμα: Ένα διάλυμα που περιέχει πρόπολη, νερό και αλκοόλη. 

Colloidal silver: Δεν είναι ασφαλές και δεν είναι αποτελεσματικό στην θεραπεία 

καμίας ασθένειας ή κατάστασης.  

Για κάποια άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σαν συμπληρώματα δεν υπάρχουν 

ακόμη αρκετά επιστημονικά δεδομένα ώστε να οριστούν ασφαλείς δόσεις. Η 

κατάλληλη δόση εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως την ηλικία του χρήστη, 

την υγεία, και διάφορες άλλες συνθήκες. Κάποια από αυτά τα προϊόντα είναι το 

Bacillus coagulans, Glucosamine hydrochloride, Lycopene, Shark cartilage και 5-

HTP. 

Κάποια άλλα θεωρούνται ασφαλή για τον γενικό πληθυσμό και έτσι δεν υπάρχουν 

όρια. Τέτοια είναι τα Probiotics και τα Omega-3. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν επαρκή 

δεδομένα για όλες τις διαφορετικές ασφαλείς δόσεις για τους διαφορετικούς 

πληθυσμούς. 

Τέλος κάποια προϊόντα που χρησιμοποιούνται σαν συμπληρώματα, όπως το 

Colloidal silver και Propolis θεωρούνται μη ασφαλή ή μη αποτελεσματικά και έτσι 

θα πρέπει να αποφεύγεται η από του στόματος χρήση (WHO n.d.)(U. N. MEDICINE 

n.d.) (Organization n.d.) (MINESSOTA n.d.). 

 

Κ 5 Η νομοθεσία που καλύπτει τα συμπληρώματα διατροφής. 
 

Γιατί πρέπει να υπάρχει νομοθεσία που να καλύπτει την κυκλοφορία των 

συμπληρωμάτων διατροφής στην αγορά; 

Όσον αφορά τα συμπληρώματα διατροφής οι άνθρωποι είναι είτε 

παραπληροφορημένοι είτε ελλιπώς ενημερωμένοι τόσο για τα οφέλη τους όσο και για 

τους κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται. Γενικά πιστεύεται από τον μέσο 

πληθυσμό ότι τα συμπληρώματα διατροφής είναι ασφαλή και ότι σε όσο πιο μεγάλες 

δόσεις λαμβάνονται τόσο πιο άμεσα και εμφανή είναι τα αποτελέσματα. Ενάντια 

λοιπόν στις διάφορες πεποιθήσεις οι μεγάλες δόσεις μεγαλύτερο κακό μπορεί να 

προκαλέσουν παρά καλό. Έρευνες έχουν δείξει συσχέτιση μεταξύ μεγάλων δόσεων 

λήψης συμπληρωμάτων και τοξικών αντιδράσεων στον οργανισμό, ασθένειες ακόμα 

και θάνατο. Περισσότεροι θάνατοι έχουν παρατηρηθεί από την τοξικότητα της 

υπερδοσολογίας παρά από την έλλειψη βιταμινών σε έρευνες που έχουν γίνει στον 

αμερικανικό πληθυσμό. Η εύκολη πρόσβαση στα συμπληρώματα διατροφής 

θεωρείται από τον κόσμο πως είναι η ένδειξη ότι είναι ασφαλή. 

Διαφορά περιστατικά και κυρίως θάνατοι που έχουν προκληθεί από συμπληρώματα 

διατροφής οδηγούν στο πως θα μπορούσε η σωστή και εξειδικευμένη νομοθεσία 

πάνω στα συμπληρώματα διατροφής να κάνει τη διαφορά και να οδηγήσει τους 

καταναλωτές σε πιο κριτική επιλογή των συμπληρωμάτων. Αν λοιπόν το ζήτημα των 
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συμπληρωμάτων είχε τεθεί ευθύς εξ αρχής όλες αυτές οι επιπλοκές θα είχαν 

αποφευχθεί. 

Ακόμα και ‘’αθώα’’ φαινομενικά συμπληρώματα όπως είναι διάφορες βιταμίνες 

μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα εάν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά κάτω από 

αυστηρούς κανόνες που αφορούν τόσο τον καταναλωτή αλλά και τις εταιρίες 

παραγωγής και προώθησης. Εφόσον λοιπόν μπορεί να υπάρξουν απειλητικές για την 

υγεία παρενέργειες και προβλήματα δεν γίνεται ένα ζήτημα που λαμβάνει τα 

τελευταία χρόνια τόσο μεγάλες διαστάσεις να μην τεθεί υπό κανόνες από τους 

αρμόδιους φορείς. 

 

5.1 Η νομοθεσία των συμπληρωμάτων στην Αμερική. 
 

Ο αρμόδιος φορέας για την κυκλοφορία των τροφίμων και των φαρμάκων στην 

Αμερική είναι ο FDA (food and drug administration). Ο ίδιος λοιπόν φορέας έχει 

αναλάβει την θέσπιση κανονισμών που αφορούν τα συμπληρώματα διατροφής και τα 

έχει κατατάξει στην ευρύτερη κατηγορία των τροφίμων και όχι των φαρμάκων.  

Οι βασικοί κανόνες που ακολουθούνται όσον αφορά στα 

συμπληρώματα διατροφής στην Αμερική θεσπίστηκαν στο Dietary 

Supplement Health and education Act το 1994 (DSHEA) υπό την 

προεδρία του Κλίντον. Πριν τον καθορισμό κανονισμών το 1994 τα 

συμπληρώματα διατροφής υπόκειντο στον ίδιο κανονισμό με τα 

συμβατικά τρόφιμα. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό: 

 Οι κατασκευαστές και οι διανομείς συμπληρωμάτων 

διατροφής και διαιτητικών προϊόντων απαγορεύεται να 

εμπορεύονται προϊόντα που είναι νοθευμένα ή μη τυποποιημένα. 

Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες για την 

αξιολόγηση της ασφάλειας και της τυποποίησης των προϊόντων τους πριν τα 

διαθέσουν στην αγορά ώστε να εξασφαλιστεί ότι πληρούν όλες τις απαιτήσεις 

των κανονισμών του DSHEA και του FDA. 

 OFDA είναι υπεύθυνος να αναλαμβάνει δράση ενάντια σε οποιοδήποτε 

νοθευμένο ή μη τυποποιημένο συμπλήρωμα διατροφής εφόσον αυτό εν τέλει 

φτάσει στην αγορά. 

 Σύμφωνα με το DSHEA η επιχείρηση είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό του 

ότι τα προϊόντα που κατασκευάζει και διανέμει στην αγορά είναι ασφαλή και 

ότι ο οποιοσδήποτε ισχυρισμός είναι τεκμηριωμένος. Αυτό σημαίνει ότι τα 

προϊόντα δεν χρειάζονται έγκριση από τον FDA πριν διατεθούν στην αγορά. 

Εξαίρεση γίνεται όταν πρόκειται για ένα νέο διαιτητικό συστατικό όπου από 

το νόμο απαιτείται έλεγχος για την ασφάλεια του πριν διατεθεί στην αγορά. 

 Η εταιρία δεν χρειάζεται να παρέχει στον FDA αποδείξεις για την 

αποτελεσματικότητα του προϊόντος πριν ή μετά την διάθεσή του στην αγορά. 
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 Οι κατασκευαστές συμπληρωμάτων διατροφής πρέπει σύμφωνα με την 

νομοθεσία να εγγραφούν στο Bioterrorism Act with FDA πριν ξεκινήσουν να 

παράγουν και να διαθέτουν στο εμπόριο συμπληρώματα. 

 Η διατροφική ετικέτα των συμπληρωμάτων διατροφής πρέπει να περιέχει: 

περιγραφικό όνομα του προϊόντος, να καθιστά σαφές ότι πρόκειται για 

συμπλήρωμα το όνομα και η τοποθεσία της επιχείρησης και του 

κατασκευαστή ή του παραγωγού, πλήρη λίστα συστατικών, το καθαρό 

περιεχόμενο του προϊόντος. Επίσης σε όλα τα συμπληρώματα πρέπει να 

υπάρχει διατροφική ετικέτα ή οποία θα πρέπει να ορίζει κάθε συστατικό του 

προϊόντος. 

 Το μέγεθος της μερίδας/ μοναδιαίας ποσότητας καθορίζεται από τον 

παραγωγό και δεν απαιτείται έγκριση από τον FDA. 

 Αν κάποιο συμπλήρωμα διατροφής διατεθεί στην αγορά με κάποιο ισχυρισμό 

υγείας όπως πρόληψη ή θεραπεία ασθένειας θεωρείται παράνομο. 

Το συμβούλιο DSHEA αποφάσισε την έναρξη λειτουργίας ενός οργανισμού του 

Office of Dietary Supplements (ODS) σαν μέρος του εθνικού ινστιτούτου υγείας 

της Αμερικής προκειμένου να καταστεί πιο κατανοητό το ζήτημα των 

συμπληρωμάτων διατροφής στους καταναλωτές αλλά ταυτόχρονα και για την 

σωστή και άμεση ενημέρωση τους. 

Οι ευθύνες του ODS είναι: 

 Να διερευνήσει πλήρως το ρόλο των συμπληρωμάτων διατροφής ως 

σημαντικό μέρος των προσπαθειών της Αμερικής να βελτιώσει την 

υγειονομική περίθαλψη. 

 Να προωθήσει την επιστημονική έρευνα των συμπληρωμάτων έτσι ώστε 

να χρησιμοποιούνται σωστά για την διατήρηση της υγείας και την 

πρόληψη νοσημάτων. 

 Να διερευνά και να συντονίζει την επιστημονική έρευνα σχετικά με τα 

συμπληρώματα εντός του NIH. 

 Να συλλέγουν και να επεξεργάζονται τα αποτελέσματα της επιστημονικής 

έρευνας σχετικά με τα συμπληρώματα συμπεριλαμβανομένων των 

επιστημονικών δεδομένων και από άλλες πηγές. 

 Να λειτουργεί ως σύμβουλος των διαφόρων παροχών υγείας. 

 

5.2 Η νομοθεσία των συμπληρωμάτων στην Ευρώπη. 
 

Την 10η Ιουνίου 2010 συντάχθηκε το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο για την προσέγγιση 

των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα συμπληρώματα διατροφής, η 

2002/46/ΕΚ λαμβάνει υπόψη τα εξής: 

Άρθρο 1: 

1. Η παρούσα οδηγία αφορά στα συμπληρώματα διατροφής που διατίθενται στο 

εμπόριο και παρουσιάζονται ως τρόφιμα. Τα προϊόντα αυτά παραδίδονται στο 

τελικό καταναλωτή μόνον σε προπαρασκευασμένη μορφή. 
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2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα φαρμακευτικά προϊόντα όπως 

ορίζονται στην οδηγία 2001/83/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 

συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2001 περί του κωδικός για τα τρόφιμα που 

προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. 

 

Άρθρο 2: 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως: 

a) ‘’Συμπληρώματα διατροφής’’ τα τρόφιμα με σκοπό τη συμπλήρωση της 

συνήθους δίαιτας, τα οποία αποτελούν συμπυκνωμένες πηγές θρεπτικών 

συστατικών ή άλλων ουσιών με θρεπτικές ή φυσιολογικές επιδράσεις, 

μεμονωμένων ή σε συνδυασμό, και τα οποία διατίθενται στο εμπόριο σε 

δοσιμετρικές μορφές, ήτοι μορφές παρουσίασης όπως, κάψουλες, παστίλιες, 

δισκία, χάπια και άλλες παρόμοιες μορφές, καθώς και φακελάκια σκόνης, 

φύσιγγες υγρού προϊόντος, φιαλίδια με σταγονόμετρο, και άλλες παρόμοιες 

μορφές υγρών και κόνεων που προορίζονται να ληφθούν σε προ μετρημένες 

μικρές μοναδιαίες ποσότητες· 

b) ‘’θρεπτικά συστατικά’’ οι ακόλουθες ουσίες: 

i. Βιταμίνες 

ii. Ανόργανα στοιχεία 

 

Άρθρο 3: 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα συμπληρώματα διατροφής να δύνανται να 

διατίθενται στο εμπόριο εκτός της κοινότητας μόνον εφόσον ανταποκρίνονται στους 

κανόνες που θεσπίζει η παρούσα οδηγία. 

Άρθρο 4: 

1. Όσον αφορά τις βιταμίνες και τα ανόργανα στοιχεία με επιφύλαξη της 

παραγράφου 6, για την παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής επιτρέπεται να 

χρησιμοποιούνται μόνο εκείνες που παρατίθενται στο παράρτημα Ι υπό τις 

μορφές που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ. 

2. Τα κριτήρια καθαρότητας των ουσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ 

θεσπίζονται με τη διαδικασία που αναγράφεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 

εκτός αν εφαρμόζεται η παράγραφος 3. 

3. Στις ουσίες που αριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ εφαρμόζονται τα κριτήρια 

καθαρότητας που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία για τη χρήση 

τους στην παρασκευή τροφίμων για σκοπούς άλλους από εκείνους που 

καλύπτονται στη  παρούσα οδηγία. 

4. Για τις ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ για τις οποίες δεν 

καθορίζονται κριτήρια καθαρότητας από την κοινοτική νομοθεσία και μέχρι 

της θεσπίσεως των σχετικών προδιαγραφών, εφαρμόζονται κριτήρια 

καθαρότητας αποδοχής τα οποία συνιστώνται από διεθνείς οργανισμούς και 

μπορούν να διατηρούνται σε ισχύ οι εθνικοί κανόνες που ορίζουν 

αυστηρότερα κριτήρια. 

5. Οι τροποποιήσεις των καταλόγων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 

θεσπίζονται μα την διαδικασία που στο άρθρο 13  παράγραφος 2. 
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6. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009, τα 

κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στο έδαφος τους την χρησιμοποίηση 

βιταμινών να και ανόργανων στοιχείων που δεν αναφέρονται στο παράρτημα 

ΙΙ υπό τον όρο ότι : 

a) Η συγκεκριμένη ουσία χρησιμοποιείται σε 1 ή περισσότερα 

συμπληρώματα διατροφής που διατίθενται στην αγορά από την 

κοινότητα την ημερομηνία έναρξης της παρούσας οδηγίας και, 

b) Την ευρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων δεν έχει εκδώσει 

δυσμενή γνώμη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση της στη συγκεκριμένη 

μορφή, στην Παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής, βάσει φακέλου 

προς υποστήριξη της χρησιμοποίησης της εν λόγω ουσίας, 

υποβαλλόμενου στην Επιτροπή από το κράτος μέλος το αργότερο στις 

12 Ιουλίου 2005. 

7. Παρά την παράγραφο 6, τα κράτη μέλη, μπορούν σύμφωνα μ τους κανόνες 

συνθήκης, να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν υπάρχοντες εθνικούς 

περιορισμούς ή απαγορεύσεις στο εμπόριο συμπληρωμάτων διατροφής τα 

οποία περιέχουν βιταμίνες ή ανόργανα στοιχεία που δεν αναφέρονται στο 

παράρτημα ΙΙ. 

8. Το αργότερο στις 12 Ιουλίου 2007, η επιτροπή υποβάλει στο ευρωπαϊκό 

κοινοβούλιο και συμβούλιο έκθεση για το αν είναι σκόπιμο ν θεσπισθούν 

ειδικοί κανόνες, μεταξύ άλλων, ενδεχομένως, θετικοί κατάλογοι κατηγοριών 

θρεπτικών ουσιών ή ουσιών με θρεπτικές ή φυσιολογικές επιδράσεις πέραν 

εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνοδευόμενη από τις προτάσεις 

τροποποίησης της παρούσας οδηγίας που κρίνει αναγκαίες. 

 

Άρθρο 5: 

1. Οι μέγιστες ποσότητες βιταμινών και ανόργανων στοιχείων που περιέχονται 

στα συμπληρώματα διατροφής καθορίζονται σε συνάρτηση με την ημερήσια 

δόση, τη συνιστώμενη από τον παρασκευαστή, συνεκτιμημένων των εξής: 

a) Των ανώτερων ασφαλών επιπέδων βιταμινών και ανόργανων 

στοιχείων που καθορίζονται κατόπιν επιστημονικής 

αξιολόγησης των κινδύνων στηριζόμενης σε επιστημονικά 

δεδομένα γενική αποδοχής, λαμβάνοντας υπόψη τους 

διαφορετικούς, ενδεχομένως, βαθμούς αποδοχής των διαφόρων 

ομάδων καταναλωτών. 

b) Των προσλαμβανόμενων ποσοτήτων βιταμινών και ανόργανων 

στοιχείων από άλλες διαιτητικές πηγές. 

2. Κατά τον καθορισμό των μέγιστων ποσοτήτων που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 λαμβάνονται επίσης δεόντως υπόψη οι προσλαμβανόμενες 

ποσότητες αναφοράς βιταμινών και ανόργανων στοιχείων για τον πληθυσμό. 

3. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ύπαρξη επαρκών ποσοτήτων βιταμινών 

ανόργανων στοιχείων στα συμπληρώματα διατροφής, καθορίζονται ελάχιστες 

ποσότητες σε συνάρτηση με την καθορισμένη από τον κατασκευαστή 

ημερήσια δόση. 
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4. Οι μέγιστες και ελάχιστες ποσότητες βιταμινών και ανόργανων στοιχείων, 

που αναφέρονται στις παραγράφους 1,2,3 θεσπίζονται με τη διαδικασία του 

άρθρου 13 παράγραφος 2. 

 

Άρθρο 6: 

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, η 

ονομασία υπό την οποία πωλούνται τα προϊόντα που υπάγονται στην παρούσα 

οδηγία είναι ‘’ συμπληρώματα διατροφής’’. 

2. Η επισήμανση, παρουσίαση, και διαφήμιση των συμπληρωμάτων διατροφής 

δεν αποδίδουν στα προϊόντα αυτά ιδιότητες πρόληψης, αγωγής ή θεραπείας 

ανθρώπινης νόσου, ούτε αναφέρουν τέτοιες ιδιότητες. 

3. Υπό την επιφύλαξη της οδηγίας 2000/13/ΕΚ η επισήμανση περιλαμβάνει 

υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία: 

a) Το όνομα των κατηγοριών των θρεπτικών συστατικών ή 

ουσιών που χαρακτηρίζουν το προϊόν ή ένδειξη σχετική με τη 

φύση των εν λόγω θρεπτικών συστατικών ή ουσιών 

b) Τη συνιστώμενη για ημερήσια κατανάλωση δόση 

c) Προειδοποίηση να μην γίνεται υπέρβαση της συγκεκριμένης 

ημερήσιας δόσης 

d) Δήλωση ότι τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ποικίλης δίαιτας. 

e) Δήλωση σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα πρέπει να 

φυλάσσονται μακριά από παιδιά. 

 

Άρθρο 7: 

Η επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση των συμπληρωμάτων δεν πρέπει να      

αναφέρει ρητώς ή να υπονοεί ότι μια ισορροπημένη διατροφή δεν αποτελεί επαρκή 

πηγή κατάλληλων ποσοτήτων θρεπτικών συστατικών γενικώς. Οι λεπτομέρειες 

εφαρμογής του παρόντος άρθρου ορίζονται εάν χρειαστεί, με τη διαδικασία του 

άρθρου 13 παράγραφος 2. 

 

Άρθρο 8: 

1. Η ποσότητα των θρεπτικών συστατικών ή ουσιών με θρεπτικές ή 

φυσιολογικές επιδράσεις, η οποία περιέχεται στο προϊόν, δηλώνεται στην 

επισήμανση υπό αριθμητική μορφή. Οι μονάδες που χρησιμοποιούνται για τις 

βιταμίνες και τα ανόργανα στοιχεία καθορίζονται στο παράρτημα Ι. 

2. Οι δηλούμενες ποσότητες των θρεπτικών συστατικών ή άλλων ουσιών 

αναφέρονται στην συνιστώμενη ημερήσια δόση του προϊόντος, όπως 

αναφέρεται στην επισήμανση. 

3. Οι πληροφορίες για τις βιταμίνες και τα ανόργανα στοιχεία εκφράζονται 

επίσης ως εκατοστιαίο ποσοστό των τιμών αναφοράς που αναφέρονται κατά 

περίπτωση στο παράρτημα της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ. 
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Άρθρο 9: 

 

1. Οι δηλούμενες τιμές που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 και 2 είναι 

μέσες τιμές στηριζόμενες στην ανάλυση του προϊόντος από τον 

παρασκευαστή. Περαιτέρω λεπτομέρειες  εφαρμογής της παρούσας 

παραγράφου όσον αφορά τις αποκλίσεις μεταξύ δηλωμένων τιμών και αυτών 

που διαπιστώνονται κατά τους επιμέρους ελέγχους θεσπίζονται με τη 

διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2. 

2. Το εκατοστιαίο ποσοστό των τιμών αναφοράς για τις βιταμίνες και τα 

ανόργανα στοιχεία, που αναφέρονται στο άρθρο8 παράγραφος 3, είναι 

δυνατόν να παρέχεται και με γραφική παράσταση. Οι λεπτομέρειες της 

εφαρμογής αν χρειαστεί, της παρούσας παραγράφου θεσπίζονται με την 

διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2. 

 

Άρθρο 10: 

Προκειμένου να διευκολύνεται η αποτελεσματική παρακολούθηση των 

συμπληρωμάτων διατροφής τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτούν από τον 

παρασκευαστή ή τον θέτοντα σε κυκλοφορία το προϊόν στο έδαφός τους, να 

γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή την εν λόγω σε κυκλοφορία, διαβιβάζοντας 

υπόδειγμα της επισήμανσης που χρησιμοποιήθηκε για το προϊόν. 

 

Άρθρο 11: 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 7, τα κράτη μέλη δεν 

επιτρέπεται, επικαλούμενα λόγους που έχουν σχέση με την σύνθεση, τις 

προδιαγραφές παρασκευής, την παρουσίαση ή την επισήμανση, να 

απαγορεύουν ή να περιορίζουν την εμπορία των προϊόντων που αναφέρονται 

στο άρθρο 1 και τα οποία πληρούν τους όρους της παρούσας οδηγίας και των 

κοινοτικών πράξεων που θεσπίζονται κατά την εφαρμογή της. 

2. Υπό την επιφύλαξη της συνθήκης, η παράγραφος 1 δεν θίγει τις εθνικές 

διατάξεις  που εφαρμόζονται  ελλείψει κοινοτικών πράξεων εκδιδόμενων 

δυνάμει της παρούσας οδηγίας. 

 

Άρθρο 12: 

1. Αν ένα κράτος μέλος, επί τη βάση νέων δεδομένων, ή επαναξιολόγησης των 

υφισταμένων δεδομένων μετά την έκδοση της παρούσας οδηγίας ή μιας των 

κοινοτικών πράξεων εφαρμογής της, διαπιστώσει, βάσει εμπεριστατωμένης 

αιτιολογίας, ότι η χρήση ενός από τα προϊόντα που αναφέρει το άρθρο 1 

αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, μολονότι πληροί τους όρους της εν 

λόγω οδηγίας ή των εν λόγω κοινοτικών πράξεων αυτό το κράτος δύναται να 

περιορίσει ή να αναστείλει προσωρινά την εφαρμογή των εν λόγω  διατάξεων 

στο έδαφος του. Ενημερώνει πάραυτα τα κράτη μέλη και την επιτροπή περί 

αυτού και αιτιολογεί την απόφαση του. 
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2. Η επιτροπή εξετάζει το συντομότερο δυνατό τους λόγους που επικαλείται το 

εν λόγω κράτος και διαβουλεύεται με τα κράτη μέλη, στα πλαίσια της μόνιμης 

επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, στη συνέχεια 

γνωμοδοτεί και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. 

3. Εάν η επιτροπή θεωρεί ότι απαιτούνται τροποποιήσεις της παρούσας οδηγίας 

ή των κοινοτικών πράξεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 και να εξασφαλιστεί η προστασία της υγείας 

του ανθρώπου, κινεί την διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2 

προκειμένου να θεσπιστούν οι εν λόγω τροποποιήσεις. Το κράτος μέλος που 

έλαβε ασφαλιστικά μέτρα, στην περίπτωση αυτή δύναται να τα κρατήσει 

μέχρι θεσπίσεως των τροποποιήσεων. 

 

Άρθρο 13: 

1. Η επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και 

την υγεία των ζώων, η οποία συστάθηκε με τον κανονισμό αριθμό 

178/2002(8). 

2. Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 

5 και 7 της απόφασης 1999/486/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 

της ίδιας απόφασης. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 

της απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι 3 μήνες. 

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της. 

 

Άρθρο 14: 

Οι διατάξεις που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην δημόσια υγεία θεσπίζονται 

κατόπιν διαβουλεύσεως με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων. 

 

Άρθρο 15: 

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, το 

αργότερο στις 31 Ιουλίου 2003. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. 

Αυτές οι νομοθετικές, κανονιστικές διατάξεις εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε: 

a) Να επιτρέπουν το αργότερο την 1η Αυγούστου 2003, την εμπορία 

προϊόντων που  πληρούν τους όρους της παρούσας οδηγίας. 

b) Να απαγορεύουν το αργότερο την 1η Αυγούστου την εμπορία προϊόντων 

που δεν πληρούν τους όρους της παρούσας οδηγίας. 

  Οι διατάξεις αυτές όταν θεσπιστούν από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά 

στην      παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την 

επίσημη δημοσίευση τους. Οι λεπτομέρειες της αναφοράς αυτής 

καθορίζονται από τα κράτη μέλη. 
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Άρθρο 16: 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσης της 

στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

Άρθρο 17: 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

 

Η ελληνική νομοθεσία όσον αφορά τα συμπληρώματα διατροφής συμμορφώνεται με 

την νομοθεσία της ευρωπαϊκής ένωσης εφόσον αποτελεί κράτος μέλος. 

 

5.3 Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ της νομοθεσίας την Ευρωπαϊκής ένωσης και της 

Αμερικής. 

 

Γενικά οι δύο φορείς δεν έχουν πολλά κοινά σημεία στην νομοθεσία σχετικά με τα 

συμπληρώματα διατροφής. Το βασικότερο κοινό σημείο που εντοπίζεται μεταξύ των 

δύο νομοθεσιών είναι η ανησυχία για την ασφάλεια του καταναλωτή και την ορθή 

ενημέρωση του. 

 

Περισσότερες διαφορές θα μπορούσαν να εντοπιστούν θα λέγαμε καθώς το DSHEA 

έχει ‘’αφαιρέσει’’ από τον FDA το δικαίωμα να επεμβαίνει εν πολλοίς στην 

παρασκευή και διάθεση των συμπληρωμάτων διατροφής. Η πιο σημαντική διαφορά 

είναι ότι κατά την ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει έγκριση για 

την κυκλοφορία το εκάστοτε προϊόντος πριν αυτό διατεθεί στην αγορά, κάτι που στην 

αμερικανική νομοθεσία δεν ισχύει καθώς δεν χρειάζεται οι παρασκευαστές να 

παρέχουν πληροφορίες και στοιχεία για την ασφάλεια του προϊόντος πριν το 

διαθέσουν. Ενέργειες ανάκλησης γίνονται εφόσον το προϊόν διατεθεί και αποδειχθεί 

ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. 

 

Ακόμα μια διαφορά είναι το ποιος αναλαμβάνει το βάρος για να παρέχει στον 

καταναλωτή αποδείξεις ότι το προϊόν είναι ασφαλές. Κατά την αμερικανική 

νομοθεσία η οποιαδήποτε ενέργεια για έρευνα σχετικά με τα συμπληρώματα βαρύνει 

τον FDA και όχι τον παρασκευαστή ακόμα και αν η έρευνα χρειαστεί να γίνει μετά 

την διάθεση του προιόντος στην αγορά. Το ίδιο όμως δεν συμβαίνει στις χώρες τις 

ευρωπαϊκής ένωσης που ακολουθούν τους κανόνες του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, 

όπου την ευθύνη για την αποδείξει της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας ενός 

νέου προιόντος συμπληρώματος διατροφής έχει ο παρασκευαστής ή ο διαθετών αυτό 

στην αγορά. 
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5.4 Η νομοθεσία των συμπληρωμάτων στην Κίνα. 
 

Η Κίνα είναι μια χώρα με μεγάλη παράδοση στα βότανα και στα ιδιαίτερα τρόφιμα, 

σύμφωνα με την παράδοση αυτή θεωρείται πως τα ειδικά αυτά συμπληρώματα 

διατροφής μπορεί να προλάβουν ασθένειες και γενικότερα να βελτιώσουν την 

σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία. Αυτός είναι και ο λόγος που γίνεται μια 

ιδιαίτερη αναφορά στην αγορά των συμπληρωμάτων διατροφής στην Κίνα. 

 

Τα συμπληρώματα διατροφής στην Κίνα πρώτη φορά θεσμοθετηθήκαν το 1982 έτσι 

ώστε να μπορούν να διατεθούν στην διεθνή αγορά. Στο παρελθόν δεν είχαν 

θεσμοθετηθεί κυρίως επειδή θεωρούνταν μέρος της κινεζικής κουλτούρας και 

παράδοσης. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι λίγες για αυτό ο State Food and Drug 

Administration (SFDA) έχει ην ευθύνη θεσπίσει κανόνες για τα παραδοσιακά 

κινεζικά φάρμακα και να επιβλέπει την ομοιομορφία τους και την ποιότητα 

εφαρμόζοντας ορθές πρακτικές και διαδικασίες παραγωγής ώστε να διατίθενται στην 

αγορά ασφαλή προϊόντα. 

 

Φαίνεται πως η Κίνα έχει αυστηρότερους κανόνες και νομοθεσία όσον αφορά στα 

συμπληρώματα από την Αμερική. Τα συμπληρώματα πριν κυκλοφορήσουν στην 

αγορά πρέπει απαραιτήτως να έχουν λάβει έγκριση από τον αρμόδιο φορέα. Η 

αυστηρή λοιπόν νομοθεσία που επιβάλλεται στην Κίνα σχετικά με τα συμπληρώματα 

θα μπορούσε κανείς να πει ότι κυρίως γίνεται για να μπορέσει η Κίνα να γίνει 

ανταγωνιστική αγορά σε σχέση με την αμερικανική αγορά περισσότερο (FDA n.d.) 

(MASON, DIETARY SUPPLEMENT REGULATION: n.d.) (EUROPA.EU n.d.). 
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Πειραματικό μέρος. 
 

Κατόπιν έρευνας και συγκέντρωσης των απαιτούμενων δεδομένων έγινε επεξεργασία 

τους έτσι ώστε να λάβουμε κάποια τελικά συμπεράσματα για την χρήση των 

συμπληρωμάτων διατροφής σε 3 διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, την Κρήτη, την 

Ρόδο καθώς και τον Δήμο Θεσσαλονίκης. 

Κρήτη 
 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων για την 

περιοχή του Νομού Ηρακλείου Κρήτης παρατίθενται παρακάτω. 

Στην ερευνητική διαδικασία συμμετείχαν εθελοντικά 400 άτομα εκ των οποίων το 

46% (184) ήταν άνδρες και το 54% (216) γυναίκες, γενικότερα καθ΄ όλη την 

διαδικασία οι γυναίκες ήταν πιο πρόθυμες να βοηθήσουν και να συμμετάσχουν. 

Τα ηλικιακά γκρουπ που συμμετείχαν φαίνονται στο παρακάτω γράφημα: 

Γράφημα 1. 

 

 

Όπως παρατηρείται σε μεγαλύτερο ποσοστό ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν άνθρωποι 

νεότερης ηλικίας σε ποσοστό 52% ενώ το μικρότερο ποσοστό συγκεντρώνει η 

ηλικιακή ομάδα 51-60. 

Από τα δεδομένα υπολογίστηκε  το BMI των συμμετεχόντων ο οποίος προκύπτει ως 

εξής: 

 

 

11%

52%
10%

12%

7%
8%

Ηλικίες

15-20 21-30 31-40 41-50 51-60 >60
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Γράφημα 2. 

 

Το 55% του πληθυσμού είναι φυσιολογικού βάρους όμως παρατηρείται πως ένα 

σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού είναι υπέρβαρο και παχύσαρκο. Το μηνιαίο 

εισόδημα που δήλωσαν οι ερωτηθέντες κινήθηκε στα παρακάτω επίπεδα: 

 

 

Πίνακας 1. 

Μηνιαίο εισόδημα Συχνότητα Ποσοστό (%) 

<500 233 58 

501-1000 143 36 

1001-1500 0 0 

1501-2000 21 5 

2000< 3 1 
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Η εκπαίδευση και το επάγγελμα των συμμετεχόντων: 

Γραφήματα 3και 4. 

 

Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό που θέλησε να απαντήσει ήταν φοιτητές 

γεγονός που μαρτυράται και από το υψηλό ποσοστό στις ηλικίες 21-30 και ιδιωτικοί 

υπάλληλοι χαμηλότερου εισοδήματος λόγω της οικονομικής κρίσης που υπάρχει. 

Ακόμα ενώ η Κρήτη είναι μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή και παρόλο που η έρευνα 

έγινε και στην περιφέρεια, σε χωριά, το ποσοστό των αγροτών είναι πολύ μικρό άρα 

ή χειρωνακτική εργασία έχει μειωθεί κατά πολύ. 
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Γράφημα 5. 

 

Όσον αφορά την γυμναστική παρατηρείται ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά 

συγκεντρώνονται στο σπάνια και το ποτέ, κάτι που μπορεί να συνδυαστεί με την 

καθιστική εργασία. Ενώ η συχνότητα στις δίαιτες που ακολουθεί ο πληθυσμός 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 2. 

Τύπος δίαιτας Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Μεικτή ελεύθερη (ζωικά 

και φυτικά τρόφιμα) 

286 70,3 

Περιοριστική των λιπών 9 2,3 

Περιοριστική του 

αμύλου/υδατανθράκων 

5 1,3 

Περιοριστική των 

θερμίδων 

3 0,8 

Χορτοφαγική 56 14 

Γάλακτο-χορτοφαγική 38 9,5 

Γαλακτο-αυγό-

χορτοφαγική 

0 0,5 

Άλλη 6 1,5 

 

Είναι προφανές πως ο περισσότερος πληθυσμός ακολουθεί κανονική δίαιτα χωρίς 

κάποιο ιδιαίτερο περιορισμό, ενώ ένα σεβαστό ποσοστό του πληθυσμού ακολουθεί 

χορτοφαγική δίαιτα. 

Έπειτα από τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων που απλώς δείχνουν πως 

κινείται ο πληθυσμός ως προς τις συνήθειες και το βιοτικό επίπεδο στην Κρήτη, 

ακολουθούν τα αποτελέσματα που συνελέχθησαν για τη γνώση και χρήση των 

συμπληρωμάτων. 

Στην ερώτηση ‘’Γνωρίζεις τι είναι τα συμπληρώματα διατροφής’’ οι απαντήσεις που 

πήραμε είναι οι εξής: το 50,3% απάντησε ‘’ναι’’, το 33% ‘’νομίζω πως ναι’’ ενώ 

μόλις το 16,8% απάντησε ‘’όχι’’. Ακολούθως στην ερώτηση αν από μια ετικέτα 

μπορεί να γίνει κατανοητή η σημαντικότητα ενός συμπληρώματος οι απαντήσεις 

14,3
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είναι οι εξής: το 37,5% απάντησε ‘’όχι’’. Το 28,3% απάντησε ‘’ναι’’ και το 34,3 % 

‘’νομίζω πως ναι’’. 

Στην ερώτηση αν κατά την ανάγνωση της ετικέτας γίνεται κατανοητό ποια συστατικά 

του συμπληρώματος είναι εγκεκριμένα οι απαντήσεις έχουν ως εξής: ‘’όχι’’ σε 

συντριπτικό ποσοστό 61,5%, ‘’ναι’’ 13,3% και ‘’νομίζω πως ναι’’ 25,3, τα 

αποτελέσματα δείχνουν μάλλον δυσνόητες ή ανεπαρκείς για τον πληθυσμό 

διατροφικές ετικέτες. 

Έπειτα διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις αναφορικά με τα συμπληρώματα διατροφής 

τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: 

Πίνακας 3. 

Απόψεις Συχνότητα 

Τα συμπληρώματα διατροφής είναι απαραίτητα σε 

όλες τις ηλικίες. 

28 

Τα συμπληρώματα διατροφής είναι γενικά βλάβη. 92 

Η κανονική χρήση συμπληρωμάτων μπορεί να 

προλάβει πολλές παθήσεις. 

70 

Τα συμπληρώματα διατροφής μπορούν να προλάβουν 

τον καρκίνο 

13 

Τα συμπληρώματα διατροφής πρέπει να συστήνονται 

από το γιατρό όπως τα φάρμακα. 

281 

 

Γράφημα 6. 

 

Ο πληθυσμός της Κρήτης φαίνεται να μην χρησιμοποιεί πολύ τα συμπληρώματα 

διατροφής καθώς μόνο 155 συμμετέχοντες δήλωσαν πως λαμβάνουν συμπληρώματα 

διατροφής. 

Εν συνεχεία αυτοί που δεν λαμβάνουν συμπληρώματα διατροφής κλήθηκαν να 

απαντήσουν γιατί δεν χρησιμοποιούν συμπληρώματα. Τα αποτελέσματα που 

ελήφθησαν έχουν ως εξής: 

Πίνακας 4. 

39%

61%

0%

% ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΝΑΙ ΌΧΙ ΔΕ ΘΥΜΑΜΑΙ
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Λόγοι που δεν τα χρησιμοποιούν Συχνότητες 

Φοβάμαι τις παρενέργειές από τη χρήση 

τους 

69 

Δεν τα χρειάζομαι λόγω σωστής δίαιτας 77 

Έχω καλή φυσική κατάσταση 57 

Άλλος λόγος 52 

 

Στην ερώτηση για το εάν τα θρεπτικά συστατικά που λαμβάνουμε από την διατροφή 

μας αρκούν για την διασφάλιση της υγείας, οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν πως το 

41,3% (165) πιστεύει πως ναι το 39% (156) νομίζει πως ναι το 13,5% (54) πιστεύει 

πως όχι ενώ το 6,3% (25)δεν γνωρίζει. 

Οι υπόλοιπες ερωτήσεις αφορούν τους χρήστες συμπληρωμάτων διατροφής. Οι 

συμμετέχοντες απάντησαν για ποιους λόγους πήραν συμπληρώματα και οι 

απαντήσεις διαμορφώθηκαν ως εξής: 

Πίνακας 5. 

Λόγοι χρήσης συμπληρωμάτων Συχνότητες 

Αντιμετώπιση παθολογικών 

καταστάσεων* 

22 

Αντιμετώπιση έλλειψης θρεπτικών 

συστατικών 

70 

Πρόληψη προβλημάτων υγείας 30 

Βελτίωση φυσικής κατάστασης 35 

Βελτίωση διανοητικής λειτουργίας 37 

Ενίσχυση σεξουαλικής δραστηριότητας 1 

Αύξηση μυϊκής μάζας 20 

Αύξηση αθλητικών επιδόσεων 17 

Εγκυμοσύνη/γεννά 15 

Απώλεια βάρους 20 

Καλαισθησία-Αντιγήρανση 6 

Άλλος λόγος 4 

 

Όπως φαίνεται το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού χρησιμοποιεί τα συμπληρώματα 

για την αντιμετώπιση έλλειψης θρεπτικών συστατικών ενώ αρκετά υψηλά είναι τα 

ποσοστά και για την πρόληψη προβλημάτων υγείας, για την βελτίωση της φυσικής 

κατάστασης και της διανοητικής λειτουργίας. 

Ακόμα ένα ποσοστό του πληθυσμού χρησιμοποίησε ή χρησιμοποιεί τα 

συμπληρώματα διατροφής για την αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων. 

Πίνακας 6. 

Παθολογικές καταστάσεις Συχνότητα 

Αλλεργίες 0 

Αναιμία 6 

Αρθρίτιδά 3 

Διαβήτης 2 
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Θυρεοειδίτιδα 3 

Καρδιαγγειακά 2 

Οστεοπόρωση 2 

Παχυσαρκία 1 

Υπέρταση 5 

Υπερλιποπρωτειναιμία 2 

Νόσος του πεπτικού 1 

Άλλη 7 

 

Οι περισσότερες περιπτώσεις συγκεντρώνονται στην λήψη συμπληρωμάτων για την 

αντιμετώπιση της αναιμίας. 

Οι απαντήσεις για την αρχή έγκρισης που λαμβάνουν υπόψη οι καταναλωτές κατά 

την αγορά συμπληρώματος οι απαντήσεις είναι οι εξής: 

Γράφημα 7. 

 

Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού αρκείται στην διαβεβαίωση 

του φαρμακοποιού ή του προμηθευτή, παράλληλα όμως ένα σημαντικό ποσοστό 

χρειάζεται και την πιστοποίηση από τον ΕΟΦ. 

Στις ερωτήσεις από πού συνηθίζεις να ενημερώνεσαι και ποιος σου συνέστησε τα 

συμπληρώματα διατροφής οι απαντήσεις που δόθηκαν διαμορφώνονται στους 

πίνακες 7 και 8 αντίστοιχα: 

Πίνακας 7. 

Πηγή ενημέρωσης Συχνότητα 

Γιατρός 67 

Διαιτολόγος 38 

Προπονητής 22 

Φαρμακοποιός 84 

Φίλοι 20 

Γονείς 13 

Διαδίκτυο 36 

4%

38%

50%

8%

% ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΧΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ή ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΙΠΟΤΑ
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Διαφημίσεις 9 

Άλλο 3 

 

Πίνακας 8. 

Σύσταση από: Συχνότητες 

Γιατρός 63 

Διαιτολόγος  13 

Προπονητής 11 

Φαρμακοποιός 37 

Φίλος 23 

Γονείς 11 

Διαδίκτυο 13 

Διαφημίσεις 7 

 

Στις υψηλότερες θέσεις τόσο για την ενημέρωση όσο και για την προτροπή για λήψη 

συμπληρωμάτων βρίσκονται οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί, ενώ παρατηρήθηκε ότι 

σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού ενημερώνεται και από το διαδίκτυο που αποτελεί 

την πλέον σύγχρονη μέθοδο πληροφόρησης. 

Στην ερώτηση αν προηγήθηκαν εξετάσεις της λήψεως συμπληρωμάτων το 69 άτομα 

απάντησαν (44,5%) ναι και 86 (55,5%) άτομα απάντησαν όχι. 

Πίνακας 9. 

Συμπλήρωμα Συχνότητες Συμπλήρωμα Συχνότητες Συμπλήρωμα Συχνότητες 

Πολυβιταμίνες 60 Σύμπλεγμα 

μετάλλων 

2 Συνδυασμό 

βοτάνων 

21 

Βιταμίνη Α 11 Ασβέστιο 41 Αλόη βέρα 10 

Βιταμίνη D 14 Κάλιο 10 Τσάι 

πράσινο/μαύρο 

26 

Βιταμίνη E 17 Κοβάλτιο 2 Εκχυλ. 

Σταφυλιών 

0 

Βιταμίνη K 4 Μαγγάνιο 4 Ιπποφαές 12 

Βιταμίνη C 35 Μαγνήσιο 25 Σκόρδο 4 

Σύμπλεγμα 

βιτ. Β 

11 Νάτριο 6 Σπιρουλίνα 19 

Βιταμίνη Β6 6 Σελήνιο 5 Berries 12 

Βιταμίνη Β12 14 Σίδηρο 50 Echinacea 4 

Φυλλικό οξύ 21 Χαλκό 7 Gingko 1 

Νιασίνη 0 Χρώμιο 2 Ginseng 10 

Βιοτίνη 2 Ψευδάργυρο 4 Kava 4 

Γλυκοσαμίνη 3 Πρωτεΐνες 22 Συνένζυμο 

Q10 

8 

Α-Λιποϊκό 

οξύ 

1 Μίγμα 

αμινοξέων 

5 Ιχθυέλαια 12 

Καρνιτίνη 9 Λεκιθίνη 6 Λιπαρά Ω3/Ω6 6 

Κρεατίνη 6 Βασιλικό 

πολτό 

18 Μελατονίνη 3 
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Ενεργειακά 

ποτά 

4 Άλλο 6   

 

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει την προτίμηση των καταναλωτών ως προς τα 

συμπληρώματα. Τα συμπληρώματα που φαίνεται να έχουν χρησιμοποιηθεί 

περισσότερο είναι οι πολυβιταμίνες, ο σίδηρος και το ασβέστιο, ενώ κάποια όπως η 

Νιασίνη και το εκχύλισμα σταφυλιού δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή άλλα όπως το 

Λιποϊκό οξύ και το κοβάλτιο έχουν χρησιμοποιηθεί ελάχιστα. 

Κατόπιν έγινε διερεύνηση για το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιείται ένα 

συμπλήρωμα και οι απαντήσεις που δόθηκαν έχουν ως εξής: 

Γράφημα 8. 

 

Όπως βλέπετε οι περισσότεροι χρήστες λαμβάνουν τα συμπληρώματα για διάστημα 

ενός μηνός που είναι το πιο σύνηθες ενώ ακολουθούν οι πιο συστηματικοί χρήστες 

που λαμβάνουν συμπληρώματα για περισσότερο καιρό. 
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Γράφημα 9. 

 

Το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού (102) λαμβάνει υπόψη του την συνιστώμενη 

ημερήσια δόση. 

Γράφημα 10. 

 

Όπως παρατηρείται στο γράφημα 10 το μεγαλύτερο ποσοστό δεν παρακολουθείται 

από γιατρό κατά την λήψη συμπληρωμάτων. 

Οι μορφές συμπληρωμάτων διατροφής που προτιμά ο πληθυσμός ορίζονται 

παρακάτω: 

 

 

 

 

 

15%

66%

19%

%

ΌΧΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ

53%
32%

15%

% ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΓΙΑΤΡΟ

ΌΧΙ ΝΑΙ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΟΥ ΚΑΝΩ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
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Γράφημα 11. 

 

Τα χάπια και οι αμπούλες φαίνεται να είναι οι πιο πολυχρησιμοποιημένες μορφές. 

Οι παράμετροι που συνεκτιμώνται κατά την αγορά συμπληρωμάτων από τον 

πληθυσμό της Κρήτης είναι οι παρακάτω: 

Γράφημα 12. 

 

Τα μεγαλύτερα ποσοστά με μικρές μεταξύ τους αποκλίσεις συγκεντρώνουν: η 

πιστοποίηση της δράσης με έρευνες 62 άτομα (23%) η παροχή πληροφοριών για 

παρενέργειες 70 άτομα (26%) και η αναγνωρισημότητα εταιρίας παραγωγής 59 

άτομα (22%). 
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Όσον αφορά τις ώρες λήψεις των συμπληρωμάτων παρατηρήθηκε πως η ώρα πριν το 

πρωινό συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό με ακόλουθη την ώρα μετά το πρωινό 

γεύμα. 

Γράφημα 13. 

 

Στην συνέχεια ρωτήσαμε αν υπήρξαν θετικές αλλαγές ή παρενέργειες και οι 

απαντήσεις που πήραμε φαίνονται στα γραφήματα 14 και 15 αντίστοιχα. 

Γράφημα 14. 
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Γράφημα 15. 

 

Οι θετικές αλλαγές που παρουσιάστηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό είναι η 

αποκατάσταση έλλειψης θρεπτικών συστατικών (44) ενώ οι παρενέργειες γενικώς 

ήταν λιγότερες γενικά με πιο συχνή την διάρροια. 

Στη συνέχεια ο κόσμος ρωτήθηκε για τον εαν γνωρίζει τις παρενέργειες ή τους 

κινδύνους που μπορεί να έχει η υπερβολική χρήση συμπληρωμάτων, το 45% (70 

άτομα) απάντησε ‘’όχι’’ που ήταν και το μεγαλύτερο ποσοστό. Το 22% (34 

άτομα)απάντησε ‘’ναι’’ και το 33% (51 άτομα) απάντησε ‘’νομίζω πως ναι’’. Τέλος 

στην ερώτηση για το εάν με μια ισορροπημένη διατροφή εξασφαλίζεται επάρκεια 

θρεπτικών συστατικών το 44% (67 άτομα) απάντησε ‘’ναι’’, το 35% (55 άτομα) 

απάντησε ‘’νομιζω πως ναι’’ το 15% (23 άτομα) ‘’όχι’’ και το 6% (9 άτομα) ‘’δεν 

γνωρίζω’’. 

Γράφημα 16. 
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Θεσσαλονίκη. 
 

Τα αποτελέσματα που δόθηκαν από τον Δήμο Θεσσαλονίκης 

Καθ’ όλη  τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας συμμετείχαν εθελοντικά 400 

άτομα αποκλειστικά από την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Από το δείγμα αυτό 

προκύπτει ότι το 40% ήταν άνδρες (160) και το υπόλοιπο 60% αποτελούνταν από 

γυναίκες (240).  

Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε  χωριζόταν στα εξής ηλικιακά γκρουπ : 

Γράφημα 17. 

 

Όπως μπορεί να παρατηρηθεί οι περισσότεροι οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να πάρουν 

μέρος στην έρευνα ήταν το ηλικιακό γκρούπ  21-30. Ακολουθούν 31-40 και 41-50. 

Αυτοί που είχαν την λιγότερη προθυμία ήταν οι ομάδες 15-20, 51-60 και  >61.  

Από το ύψος και το βάρος των συμμετεχόντων βρέθηκε το ΒΜΙ τους το οποίο και 

έχει ως εξής: 

Γράφημα 18. 
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Το  μηνιαίο εισόδημα που δήλωσαν οι ερωτηθέντες κινήθηκε στα παρακάτω επίπεδα: 

Πίνακας 10. 

Μηνιαίο εισόδημα Συχνότητα  Ποσοστό (%) 

<500 188 47 

501-1000 126 31,5 

1001-1500 58 14,5 

1501-2000 14 3,5 

>2000 14 3,5 

 

Η εκπαίδευση και το επάγγελμα των συμμετεχόντων: 

Γράφημα 19. 

 

Όπως φαίνεται και από το γράφημα το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 

καταλαμβάνουν με πολύ μικρή διαφορά οι άνθρωποι της μέσης εκπαίδευσης και της 

ανώτατης. 

Γράφημα 20. 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων καταλαμβάνουν  αυτοί που δουλεύουν ως 

ιδιωτικοί υπάλληλοι. Την αμέσως μεγαλύτερη θέση κατέχουν οι φοιτητές ενώ σε 

φθίνουσα σειρά ακολουθούν οι άνεργοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες , οι δημόσιοι 

υπάλληλοι και στην τελευταία θέση οι αγρότες.  

 

Όσο αναφορά την ερώτηση για την συχνότητα γυμναστικής πήραμε για την περιοχή 

της Θεσσαλονίκης τα παρακάτω αποτελέσματα:  
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Γράφημα 21. 

 

Τα μεγαλύτερα ποσοστά των ερωτηθέντων συγκεντρώνονται σε αυτούς που 

γυμνάζονται σπάνια με 35% ποσοστό και αυτοί που γυμνάζονται 3 φορές/εβδομάδα 

με 21,5% . Οι  υπόλοιπες απαντήσεις συγκεντρώνουν ποσοστά γύρω στο 13% ενώ 

αυτοί που δεν γυμνάζονται ποτέ κατέχουν το 17,3% της έρευνας.  

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα ποσοστά που αναφέρονται στις δίαιτες που 

επιλέγουν να ακολουθήσουν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης. 

Πίνακας 11. 

Τύπος δίαιτας Συχνότητα  Ποσοστό (%) 

Μικτή ελεύθερη (ζωικά 

και φυτικά τρόφιμα) 

215 53,8 

Περιοριστική των λιπών 73 18,3 

Περιοριστική του 

αμύλου/υδατανθράκων 

13 3,3 

Περιοριστική των 

θερμίδων 

76 19 

Χορτοφαγική 15 3,8 

Γαλακτο-χορτοφαγική 1 0,3 

Γαλακτο-αυγό-

χορτοφαγική 

6 1,5 

Άλλη 1 0,3 

 

Σχεδόν το ήμισυ των ερωτηθέντων σε ποσοστό 53,8% ακολουθούν μικτή ελεύθερη 

δίαιτα.  Τα αμέσως επόμενα μεγάλα ποσοστά 19 και 18,3% ανήκουν στην 

περιοριστική των θερμίδων και η περιοριστική των λιπών αντίστοιχα. Τα άλλα είδη 
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δίαιτας καταλαμβάνουν μονοψήφια νούμερα όπως φαίνεται και στον παραπάνω 

πίνακα. 

Από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν μέχρι εδώ διαμορφώθηκαν σε γενικές γραμμές τα 

προσωπικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον πληθυσμό της Θεσσαλονίκης  . 

Όσον αναφορά την ερώτηση αν γνωρίζουν τι είναι τα συμπληρώματα διατροφής, το 

51,8% απάντησε ότι είναι γνώστες ενώ όχι απάντησαν το 8,3 %. Ένα 40% δεν ήταν 

σίγουρο για την  καθώς επέλεξαν την απάντηση «νομίζω πως ναι».  

Η ερώτηση η οποία αφορά την κατανόηση της σημαντικότητας των συμπληρωμάτων  

από την ετικέτα, το 42,5% θεωρεί ότι είναι σε θέση να καταλάβει  ενώ το 15,8% 

απάντησε ότι δεν γνωρίζει. Και εδώ το «νομίζω πως ναι» καταλαμβάνει το 40% των 

απαντήσεων.  

Στη συνέχεια διατυπώθηκαν απόψεις για τα συμπληρώματα διατροφής  και τα 

αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

Πίνακας 12. 

Απόψεις Συχνότητα 

Τα συμπληρώματα διατροφής είναι 

απαραίτητα σε όλες τις ηλικίες. 

58 

Τα συμπληρώματα διατροφής είναι 

γενικά αβλαβή. 

70 

Η κανονική χρήση συμπληρωμάτων 

μπορεί να προλάβει πολλές παθήσεις. 

55 

Τα συμπληρώματα διατροφής μπορούν 

να προλάβουν τον καρκίνο. 

5 

Τα συμπληρώματα διατροφής πρέπει να 

συστήνονται από τον γιατρό όπως τα 

φάρμακα. 

262 

 

Στην ερώτηση, αν έχουν χρησιμοποιήσει ή όχι συμπληρώματα διατροφής οι 

ερωτηθέντες απάντησαν ως εξής: 

Γράφημα 22. 
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Από τους 400 ερωτηθείς οι 241 απάντησαν ότι έχουν πάρει κάποια στιγμή στη ζωή 

τους συμπλήρωμα διατροφής. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι η χρήση των 

συμπληρωμάτων διατροφής από τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης  είναι αρκετά 

υψηλή. 

Οι υπόλοιποι 159 ερωτηθείς οι οποίοι απάντησαν ότι δεν χρησιμοποίησαν τώρα ή στο 

παρελθόν κάποιο συμπλήρωμα διατροφής κλήθηκαν να απαντήσουν  και σε μια 

επιπλέον ερώτηση η οποία αφορούσε τον λόγο που επέλεξαν να μην λάβουν ποτέ 

κάποιο τέτοιο σκεύασμα. Τα αποτελέσματα των απαντήσεων έχουν ως εξής: 

Πίνακας 13. 

Λόγοι που δεν τα χρησιμοποιούν  Συχνότητες  

Φοβάμαι τις παρενέργειες από τη χρήση 

τους. 

62 

Δεν τα χρειάζομαι λόγω σωστής δίαιτας. 55 

Έχω καλή φυσική κατάσταση. 39 

Άλλος λόγος. 5 

 

Η ερώτηση η οποία αφορά το κατά πόσο πιστεύουν ή όχι οι συμμετέχοντες ότι το 

ποσό των θρεπτικών συστατικών που λαμβάνουμε από τα τρόφιμα  είναι αρκετό για 

τη διασφάλιση καλής υγείας , το 30% δήλωσε ότι ναι, πιστεύει ότι είναι αρκετό και το 

25,3% ότι δεν συμφωνεί με την άποψη αυτή. Βέβαιά υπάρχει και ένα 36,5% το οποίο 

απάντησε «νομίζω πως ναι» και ένα 8,3% το οποίο δήλωσε ότι δεν το γνωρίζει.  

Οι συμμετέχοντες  που χρησιμοποίησαν ή χρησιμοποιούν  κάποιο συμπλήρωμα 

διατροφής  επέλεξαν τους λόγους για τους οποίους τα πήραν. Οι απαντήσεις, έδωσαν 

τα παρακάτω αποτελέσματα: 

Πίνακας 14. 

Λόγοι χρήσης συμπληρωμάτων Συχνότητες  

Αντιμετώπιση παθολογικών 

καταστάσεων 

87 

Αντιμετώπιση έλλειψης θρεπτικών 

συστατικών 

76 

Πρόληψη προβλημάτων υγείας 59 

Βελτίωση φυσικής κατάστασης 96 

Βελτίωση διανοητικής κατάστασης 17 

Ενίσχυση σεξουαλικής δραστηριότητας 4 

Αύξηση μυϊκής μάζας 20 

Αύξηση αθλητικών επιδόσεων 26 

Εγκυμοσύνη/ γέννα 40 

Απώλεια βάρους 40 

Καλαισθησία-Αντιγήρανση 28 

Άλλος λόγος 2 

 

Όπως παρατηρείται οι περισσότερες απαντήσεις για τον λόγο που οδήγησε στη λήψη 

συμπληρωμάτων διατροφής είναι η βελτίωση της φυσικής κατάστασης , η 
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αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων καθώς και η αντιμετώπιση ελλείψεων 

θρεπτικών συστατικών. Ενώ η ενίσχυση της σεξουαλικής δραστηριότητας 

συγκέντρωσε το χαμηλότερο ποσοστό της τάξεως του 1%.  

Όσοι χρησιμοποίησαν τα συμπληρώματα για την αντιμετώπιση παθολογικών 

καταστάσεων, κλήθηκαν να απαντήσουν και για ποια συγκεκριμένη παθολογική 

κατάσταση τα επέλεξαν.  Οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι οι εξής: 

Πίνακας 15. 

Παθολογικές καταστάσεις Συχνότητες 

Αλλεργίες 9 

Αναιμία 37 

Αρθρίτιδα 4 

Διαβήτης 4 

Θυρεοειδίτιδα 11 

Καρδιαγγειακά 9 

Οστεοπόρωση 13 

Παχυσαρκία 7 

Υπέρταση 5 

Υπερλιποπρωτειναιμία 2 

Νόσος του πεπτικού 6 

Άλλη  11 

 

Η πιο κοινή παθολογική κατάσταση για την οποία χρησιμοποιήθηκαν συμπληρώματα 

είναι η αναιμία σε ποσοστό 9,3%.  

Για την ερώτηση που αφορά από το ποια αρχή έγκρισης θέλουν να έχει εγκριθεί το 

συμπλήρωμα που αγοράζουν, δόθηκαν τα εξής αποτελέσματα: 

Γράφημα 23. 

 

Οι περισσότεροι των ερωτηθέντων φροντίζουν να είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ σε 

ποσοστό 68% ενώ και ένα 21% αρκείται στη διαβεβαίωση του φαρμακοποιού.  

Για τις ερωτήσεις που αφορούν τις πηγές ενημέρωσης για τα συμπληρώματα 

διατροφής καθώς και για το ποιος τα συνέστησε, οι συμμετέχοντες έδωσαν τις 

παρακάτω απαντήσεις όπως φαίνονται στον πίνακα 16 και 17 αντίστοιχα.  
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Πίνακας 16. 

Πηγές ενημέρωσης Συχνότητες  

Γιατρός  140 

Διαιτολόγος 58 

Προπονητής  30 

Φαρμακοποιός 108 

Φίλοι 55 

Γονείς 12 

Διαδίκτυο 64 

Διαφημίσεις 26 

Άλλο  0 

 

Πίνακας 17. 

Σύσταση από : Συχνότητες 

Γιατρός 123 

Διαιτολόγος 37 

Προπονητής 27 

Φαρμακοποιός 80 

Φίλος 50 

Γονείς 10 

Διαδίκτυο 21 

Διαφημίσεις 15 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι δυο κυριότερες πηγές ενημέρωσης για τους 

κατοίκους της Θεσσαλονίκης είναι ο γιατρός με 36% (140) και ο φαρμακοποιός με 

ποσοστό 27% (108).  

Στην ερώτηση αν έκαναν οι ερωτηθέντες ιατρικές/αιματολογικές εξετάσεις  πριν την 

λήψη των συμπληρωμάτων το 60,5% απάντησε αρνητικά και μόνο το 39.5% έδωσε 

θετική απάντηση. 

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα συμπληρώματα που έχουν χρησιμοποιήσει οι  

συμμετέχοντες στην έρευνα από τον νομό της Θεσσαλονίκης. Και τα αποτελέσματα 

έχουν ως εξής: 

Πίνακας 18. 

Συμπλήρωμα Συχνότητες  Συμπλήρωμα  Συχνότητες Συμπλήρωμα  Συχνότητές  

Πολυβιταμίνες  96 Σύμπλεγμα 

μετάλλων 

12 Συνδυασμό 

βοτάνων  

27 

Βιταμίνη Α  17 Ασβέστιο   53 Αλόη βέρα  41 

Βιταμίνη D  19 Κάλιο  11 Τσάι 

πράσινο/μαύρο 

70 

Βιταμίνη Ε  21 Κοβάλτιο  1 Εκχυλ. 

Σταφυλιών  

3 

Βιταμίνη Κ  4 Μαγγάνιο  4 Ιπποφαές  53 
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Βιταμίνη C 80 Μαγνήσιο  34 Σκόρδο  16 

Σύμπλεγμα 

βιτ. Β 

20 Νάτριο  3 Σπιρουλίνα  55 

Βιταμίνη Β6 12 Σελήνιο  3 Βerries 14 

Βιταμίνη Β12 25 Σίδηρο  78 Echinacea  17 

Φυλλικό οξύ 36 Χαλκό  0 Gingko 1 

Νιασίνη  2 Χρώμιο  1 Ginseng 14 

Βιοτίνη  3 Ψευδάργυρο  6 Kava  0 

Γλυκοσαμίνη  7 Πρωτεΐνες 27 Συνένζυμο 

Q10 

8 

Α-Λιποϊκό 

οξύ 

0 Μίγμα 

αμινοξέων 

6 Ιχθυέλαια 19 

Καρνιτίνη  6 Λεκιθίνη  11 Λιπαρά Ω3/Ω6 24 

Κρεατίνη  12 Βασιλικό 

πολτό 

37 Μελατονίνη  2 

Ενεργειακά 

ποτά  

20 Άλλο  1   

 

Από τον πίνακα φαίνεται ότι τα συμπληρώματα με τη μεγαλύτερη «ζήτηση» είναι οι 

πολυβιταμίνες, η βιταμίνη C, το ασβέστιο και ο σίδηρος.  

Έπειτα οι συμμετέχοντες έπρεπε να προσδιορίσουν το χρονικό διάστημα για το οποίο 

χρησιμοποιούσαν τα συμπληρώματα.  

Γράφημα 24. 

 

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα οι περισσότεροι  συμμετέχοντες  έκαναν χρήση 

των συμπληρωμάτων για 1 μήνα ενώ η αμέσως επόμενη απάντηση η οποία 

συγκέντρωσε  τη μεγαλύτερη συχνότητα είναι  «περιστασιακά για λίγες μέρες». 

Αντιθέτως φαίνεται ότι η  απάντηση «1 φορά» ήταν η  πιο σπάνια. 
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Στην ερώτηση για το αν οι ερωτηθέντες έλαβαν υπόψη τους την συνιστώμενη 

ημερήσια πρόσληψη των δραστικών συστατικών των συμπληρωμάτων, οι απαντήσεις 

που δόθηκα συνοψίζονται ως εξής: 

Γράφημα 25. 

 

Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι οι περισσότεροι λαμβάνουν υπόψη την ανώτατη 

συνιστώμενη δόση των δραστικών συστατικών των συμπληρωμάτων που 

χρησιμοποιούν.  

Ενώ η ερώτηση για το αν βρίσκονταν κάτω από ιατρική παρακολούθηση κατά τη 

διάρκεια που χρησιμοποιούσαν τα συμπληρώματα, συγκέντρωσε τις εξής απαντήσεις: 

Γράφημα 26. 

 

5

46

9

%

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ

123

83

34

% ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗ 

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΟΥ



 
 

99 
 

Όσο αναφορά τη μορφή των συμπληρωμάτων που προτιμούν κυρίως οι 

συμμετέχοντες , οι παρακάτω απαντήσεις  διαμορφώνουν το τοπίο. 

Γράφημα 27. 

 

Τα χάπια, οι κάψουλες και τα δισκία φαίνεται ότι είναι από τις «αγαπημένες» μορφές 

καθώς συγκέντρωσαν τις περισσότερες απαντήσεις. 

Κατά την αγορά των συμπληρωμάτων οι ερωτηθέντες απάντησαν ποιες παραμέτρους 

συνεκτιμάν περισσότερο και τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

Γράφημα 28. 
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Η αναγνωρισημότητα της εταιρείας και η πιστοποίηση με έρευνες φαίνεται ότι είναι 

από τους δυο σημαντικούς παράγοντες που λαμβάνουν υπόψη οι κάτοικοι της 

Θεσσαλονίκης πριν προβούν στην αγορά των σκευασμάτων.  

Όσα αναφορά την ώρα της λήψης των συμπληρωμάτων , τα αποτελέσματα δίνονται 

παρακάτω: 

Γράφημα 29. 

 

Όπως φαίνεται πριν το πρωινό είναι η πιο συνηθισμένη ώρα λήψης  των 

συμπληρωμάτων ενώ τις βραδινές ώρες μειώνονται και οι απαντήσεις.  

Οι θετικές αλλαγές που παρατηρήθηκαν από τους συμμετέχοντες έχουν ως εξής: 

Γράφημα 30. 

 

Η καλύτερη φυσική κατάσταση και η βελτίωση της υγείας συγκέντρωσαν τις 

περισσότερες απαντήσεις από τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης.  
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Από την άλλη πλευρά οι αρνητικές συνέπειες που δήλωσαν ότι παρατήρησαν οι 

συμμετέχοντες είναι οι εξής: 

Γράφημα 31. 

 

Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι οι περισσότεροι που πήραν μέρος στην έρευνα δεν 

παρατήρησαν κάποια σημαντική παρενέργεια. Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι η 

ταχυκαρδία η οποία αναφέρθηκε από ορισμένους ως παρενέργεια από τη λήψη 

συμπληρωμάτων διατροφής.  

Στην ερώτηση για το αν γνωρίζεις τις παρενέργειες τις οποίες μπορεί να έχει από την 

υπερβολική χρήση συμπληρωμάτων διατροφής , το 29,5 % απάντησε θετικά, το 

10,5% αρνητικά και το 20,3% δεν ήταν σίγουρο και έδωσε την απάντηση «νομίζω 

πως ναι».  

Τέλος, στην ερώτηση αν πιστεύουν πως με μια ισορροπημένη διατροφή θα 

μπορέσουν να έχουν τα ίδια επιθυμητά αποτελέσματα με το να λαμβάνουν 

συμπληρώματα, απάντησαν ως εξής:  

Γράφημα 32. 
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Το 33% πιστεύει ότι με μια ισορροπημένη διατροφή μπορεί να καλύψει πλήρως τις 

ανάγκες του και ένα 38% αν και φαίνεται ότι δεν είναι σίγουρο παρόλα αυτά πιστεύει 

πως κάτι τέτοιο είναι εφικτό για αυτό και απάντησε «νομίζω πως ναι».  Οι αρνητικές 

απαντήσεις συγκέντρωσαν το 22% των συνολικών απαντήσεων. 

Ρόδος. 
 

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων για την 

περιοχή της Ρόδου παρατίθενται παρακάτω. 

Στην ερευνητική διαδικασία συμμετείχαν εθελοντικά 400 άτομα, από ολόκληρο το 

νησί της Ρόδου, εκ των οποίων το 48% (192) ήταν άνδρες και το 52% (208) γυναίκες. 

Οι γυναίκες φάνηκε να είναι πιο πρόθυμες να συμμετέχουν στην διαδικασία. 

Τα ηλικιακά γκρουπ που συμμετείχαν φαίνονται στο παρακάτω γράφημα: 

Γράφημα 33. 

 

Όπως παρατηρείται  περισσότερο πρόθυμοι ήταν οι ηλικίες από 21-30 και αμέσως 

μετά οι άνθρωποι ηλικιών 31-40, ενώ λιγότερο πρόθυμοι ήταν οι άνθρωποι ηλικιών 

51-60, και ακολούθως οι ηλικίες >61 και 41-50. 

Από το ύψος και βάρος των συμμετεχόντων βρέθηκε το ΒΜΙ τους και έχει ως εξής: 
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Γράφημα 34. 

 

Πάνω από το 50% (54%) του πληθυσμού είναι νορμοβαρής, όμως ένα μεγάλο μέρος 

αυτού είναι υπέρβαροι (26%)  και παχύσαρκοι (17%). 

 

Το μηνιαίο εισόδημα που δήλωσαν οι ερωτηθέντες κινήθηκε στα παρακάτω επίπεδα: 

Πίνακας 19. 

Μηνιαίο εισόδημα Συχνότητα Ποσοστό (%) 

<500 125 31,3 

501-1000 196 49,0 

1001-1500 61 15,3 

1501-2000 10 2,5 

>2000 8 2,0 

 

Η εκπαίδευση και το επάγγελμα των συμμετεχόντων: 

Γράφημα 35. 

 

Όπως φαίνεται και από το γράφημα το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 

καταλαμβάνουν άνθρωποι της ανώτατης εκπαίδευσης. 

 

Από την ερώτηση κατάταξης σε ομάδες επαγγελμάτων, δόθηκαν τα αποτελέσματα 

που φαίνονται στο παρακάτω γράφημα. 
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Γράφημα 36. 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων καταλαμβάνουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι 

και αμέσως μετά και πολύ κοντά σε ποσοστά οι φοιτητές και ελεύθεροι 

επαγγελματίες. 

Γράφημα 37. 

 

Τα μεγαλύτερα ποσοστά καλύπτονται από αυτούς που γυμνάζονται 3 φορές την 

εβδομάδα και αυτούς που γυμνάζονται σπάνια, ενώ το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό 

καλύπτεται από αυτούς που γυμνάζονται κάθε μέρα. Βλέπουμε πως το μεγαλύτερο 

μέρος των κατοίκων του νησιού γυμνάζονται περισσότερο ή λιγότερο. 

Τα ποσοστά από τις δίαιτες που ακολουθούνται από τους κατοίκους Ρόδου, 

εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας. 20 

Τύπος δίαιτας Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Μικτή ελεύθερη (ζωικά 

και φυτικά τρόφιμα) 

264 66 

Περιοριστική των λιπών 67 16,8 

Περιοριστική του 

αμύλου/υδατανθράκων 

26 6,5 

Περιοριστική των 

θερμίδων 

27 6,8 

Χορτοφαγική 3 0,8 

Γαλακτο-χορτοφαγική 4 1 

Γαλακτο-αυγό-

χορτοφαγική 

8 2 

Άλλη 1 0,3 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων ακολουθούν μικτή ελεύθερη δίαιτα, ενώ 

τα ποσοστά  για τις υπόλοιπες δίαιτες είναι σαφώς πολύ μικρότερα. Φαίνεται πως η 

χορτοφαγική, η γαλακτο-χορτοφαγική και η γαλακτο-αβγο-χρτοφαγική δεν 

επιλέγονται από μεγάλο μέρος του πληθυσμού. 

Τα προσωπικά  στοιχεία, δείχνουν σε γενικές γραμμές πως κινείται ο πληθυσμός της 

Ρόδου, όσο αναφορά την εκπαίδευση, την επαγγελματική του καριέρα, την δίαιτα.  

Όσο αναφορά την ερώτηση αν γνωρίζουν τι είναι τα συμπληρώματα διατροφής, 

γνώστες δήλωσαν το 72,3% (289), νομίζω πως ξέρω το 22% (88) και αυτοί που 

δήλωσαν πως δεν γνωρίζουν ήταν μόνο το 5,8% (23). 

Για την ερώτηση κατανόησης της σημαντικότητας των συμπληρωμάτων από την 

ετικέτα το 18% (72) των ερωτηθέντων δε μπορεί να καταλάβει αν είναι για τον ίδιο 

σημαντικό το συμπλήρωμα, διαβάζοντας την ετικέτα, το 47,3% (189) μπορεί να 

καταλάβει ενώ το 34,8% (139) νομίζει πως μπορεί. 

Διαβάζοντας την ετικέτα των συμπληρωμάτων το 42,5% (170) απάντησε πως δε 

μπορεί να καταλάβει ποια συμπληρώματα και ποια συστατικά τους είναι 

εγκεκριμένα, το 24,5% (98) δηλώνει πως μπορεί κι το 33% (132) νομίζει πως μπορεί. 

Εν συνεχεία διατυπώθηκαν απόψεις για τα συμπληρώματα διατροφής και τα 

αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

Πίνακας 21. 

Απόψεις Συχνότητα 

Τα συμπληρώματα διατροφής είναι απαραίτητα σε 

όλες τις ηλικίες. 

77 

Τα συμπληρώματα διατροφής είναι γενικά αβλαβή. 77 

Η κανονική χρήση συμπληρωμάτων μπορεί να 

προλάβει πολλές παθήσεις. 

103 

Τα συμπληρώματα διατροφής μπορούν να προλάβουν 19 
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τον καρκίνο 

Τα συμπληρώματα διατροφής πρέπει να συστήνονται 

από το γιατρό όπως τα φάρμακα. 

262 

 

 

 

Γράφημα 38. 

 

257 συμμετέχοντες δήλωσαν πως χρησιμοποιούν ή έχουν χρησιμοποιήσει 

συμπληρώματα διατροφής. Φαίνεται πως ο πληθυσμός της Ρόδου χρησιμοποιεί τα 

συμπληρώματα διατροφής αρκετά. 

 Αυτοί που δεν έχουν λάβει ποτέ συμπληρώματα κλήθηκαν να απαντήσουν για ποιο 

λόγο δεν τα χρησιμοποιούν, και η μεγαλύτερη συχνότητα εντοπίζεται στο ότι δεν τα 

χρειάζονται λόγω σωστής δίαιτας. 

Πίνακας 22. 

Λόγοι που δεν τα χρησιμοποιούν Συχνότητες 

Φοβάμαι τις παρενέργειες από τη χρήση 

τους 

31 

Δεν τα χρειάζομαι λόγω σωστής δίαιτας  63 

Έχω καλή φυσική κατάσταση 49 

Άλλος λόγος 20 

 

Για την ερώτηση που αφορά το αν πιστεύουν πως το ποσό των θρεπτικών 

συστατικών που λαμβάνουμε από τα τρόφιμα είναι αρκετό για τη διασφάλιση καλής 

υγείας, το 35,8% (143) το πιστεύει, το 22,3% (89) διαφωνεί, ένα 33,3% (133) νομίζει 

πως έτσι είναι, ενώ το 8,8% (35) δε γνωρίζει. 

Οι συμμετέχοντες  που χρησιμοποίησαν ή χρησιμοποιούν συμπληρώματα απάντησαν 

για ποιους λόγους τα πήραν. Οι απαντήσεις φαίνονται παρακάτω: 

 

34,8

64,3

4

0

% ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ

ΌΧΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ



 
 

107 
 

Πίνακας 23. 

Λόγοι χρήσης συμπληρωμάτων Συχνότητες 

Αντιμετώπιση παθολογικών 

καταστάσεων* 

61 

Αντιμετώπιση έλλειψης θρεπτικών 

συστατικών 

88 

Πρόληψη προβλημάτων υγείας 44 

Βελτίωση φυσικής κατάστασης 94 

Βελτίωση διανοητικής λειτουργίας 26 

Ενίσχυση σεξουαλικής δραστηριότητας 5 

Αύξηση μυϊκής μάζας 34 

Αύξηση αθλητικών επιδόσεων 30 

Εγκυμοσύνη/γέννα 35 

Απώλεια Βάρους 60 

Καλαισθησία-Αντιγήρανση 39 

Άλλος λόγος 1 

 

Όπως βλέπουμε οι περισσότεροι τα χρησιμοποιούν ή χρησιμοποίησαν για βελτίωση 

της φυσικής κατάστασης κα την αντιμετώπιση έλλειψης θρεπτικών συστατικών, 

αμέσως μετά για την  αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων  και την απώλεια 

βάρους, ενώ μόνο το 1,3% (5 συμμετέχοντες) για ενίσχυση σεξουαλικής 

δραστηριότητας. 

Όσοι χρησιμοποίησαν τα συμπληρώματα για αντιμετώπιση παθολογικών 

καταστάσεων, κλήθηκαν να απαντήσουν και για ποια συγκεκριμένη παθολογική 

κατάσταση τα χρησιμοποιούν ή χρησιμοποίησαν. 

Έτσι δόθηκαν τα εξής αποτελέσματα: 

Πίνακας 24. 

Παθολογικές καταστάσεις Συχνότητες 

Αλλεργίες  4 

Αναιμία 36 

Αρθρίτιδα 5 

Διαβήτης 1 

Θυρεοειδίτιδα 7 

Καρδιαγγειακά 4 

Οστεοπόρωση 7 

Παχυσαρκία 12 

Υπέρταση 1 

Υπερλιποπρωτειναιμία 1 

Νόσος του πεπτικού  6 

Άλλη 1 

 

Η πιο συχνή παθολογική κατάσταση για την οποία χρησιμοποιήθηκαν 

συμπληρώματα ήταν η αναιμία (36%). 
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Για την ερώτηση που αφορά από ποια αρχή έγκρισης θέλουν να έχει εγκριθεί το 

συμπλήρωμα που αγοράζουν, δόθηκαν τα εξής αποτελέσματα: 

Γράφημα 39. 

 

Οι περισσότεροι των ερωτηθέντων φροντίζουν να είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ 

(45,5%-117 συμμετέχοντες), το 36,2% (93) αρκούνται στη διαβεβαίωση του 

προμηθευτή ή φαρμακοποιού. 

Στις ερωτήσεις ποιες οι πηγές ενημέρωσης για τα συμπληρώματα διατροφής και 

ποιος τα συνέστησε, οι συμμετέχοντας απάντησαν ως εξής:  

Πίνακας 25. 

Πηγές ενημέρωσης Συχνότητες 

Γιατρός 121 

Διαιτολόγος 60 

Προπονητής 54 

Φαρμακοποιός 117 

Φίλοι 44 

Γονείς 11 

Διαδίκτυο 76 

Διαφημίσεις 42 

Άλλο 0 

 

Πίνακας 26. 

Σύσταση από: Συχνότητες 

Γιατρός 105 

Διαιτολόγος  29 

Προπονητής 52 

Φαρμακοποιός 65 

Φίλος 44 

Γονείς 8 

Διαδίκτυο 34 

Διαφημίσεις 23 

6,6

45,536,2

11,7

% ΑΡΧΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΙΠΟΤΑ
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Την πιο συχνή πηγή ενημέρωσης φαίνεται να αποτελούν οι γιατροί και μετά οι 

φαρμακοποιοί. 

Ενώ οι γιατροί είναι αυτοί που συστήνουν περισσότερο τα συμπληρώματα. 

Στην ερώτηση αν έκαναν εξετάσεις πριν την χρήση συμπληρωμάτων, το 53,3% (137) 

απάντησε πως έκανε, ενώ το υπόλοιπο 46,7% (120) δεν έκανε. 

Πίνακας 27. 

Συμπλήρωμα Συχνότητες Συμπλήρωμα Συχνότητες Συμπλήρωμα Συχνότητες 

Πολυβιταμίνες 102 Σύμπλεγμα 

μετάλλων 

12 Συνδυασμό 

βοτάνων 

29 

Βιταμίνη Α 30 Ασβέστιο 69 Αλόη βέρα 24 

Βιταμίνη D 34 Κάλιο 14 Τσάι 

πράσινο/μαύρο 

47 

Βιταμίνη E 28 Κοβάλτιο 2 Εκχυλ. 

Σταφυλιών 

1 

Βιταμίνη K 11 Μαγγάνιο 8 Ιπποφαές 39 

Βιταμίνη C 57 Μαγνήσιο 49 Σκόρδο 12 

Σύμπλεγμα 

βιτ. Β 

33 Νάτριο 6 Σπιρουλίνα 37 

Βιταμίνη Β6 14 Σελήνιο 9 Berries 16 

Βιταμίνη Β12 24 Σίδηρο 118 Echinacea 9 

Φυλλικό οξύ 33 Χαλκό 7 Gingko 3 

Νιασίνη 6 Χρώμιο 2 Ginseng 22 

Βιοτίνη 7 Ψευδάργυρο 19 Kava 2 

Γλυκοσαμίνη 0 Πρωτεΐνες 49 ΣυνένζυμοQ10 10 

Α-Λιποϊκό 

οξύ 

2 Μίγμα 

αμινοξέων 

20 Ιχθυέλαια 9 

Καρνιτίνη 17 Λεκιθίνη 19 Λιπαρά Ω3/Ω6 19 

Κρεατίνη 24 Βασιλικό 

πολτό 

31 Μελατονίνη 1 

Ενεργειακά 

ποτά 

33 Άλλο 5   

 

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει τις προτιμήσεις του πληθυσμού για τα συμπληρώματα 

και από αυτόν η έρευνα καταλήγει στο εξής συμπέρασμα, πως τα πιο πολύ-

χρησιμοποιούμενα συμπληρώματα όπως φαίνεται από την συχνότητα χρήσης τους 

είναι ο σίδηρος και οι πολυβιταμίνες. 

Έπειτα έδωσαν το χρονικό διάστημα της χρήσης των συμπληρωμάτων που φαίνεται 

παρακάτω: 
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Γράφημα 40. 

 

Όπως φαίνεται «περιστασιακά για λίγες μέρες» ήταν το πιο συχνό χρονικό διάστημα, 

και μετά η χρήση για 1 μήνα, ενώ η χρήση μια φορά ήταν η πιο σπάνια. 

Στην ερώτηση για το έλαβαν υπόψιν τους την συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη των 

δραστικών συστατικών των συμπληρωμάτων, από τις απαντήσεις δόθηκαν τα εξής 

αποτελέσματα: 

Γράφημα 41. 
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Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (182) λαμβάνουν υπόψιν τους την ημερήσια 

συνιστώμενη πρόσληψη των δραστικών συστατικών των συμπληρωμάτων που 

χρησιμοποιούν. 

Ενώ στην ερώτηση για το αν βρίσκονταν κάτω από ιατρική παρακολούθηση κατά τη 

λήψη συμπληρωμάτων τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

Γράφημα 42. 

 

Ένα μεγάλο μέρος των χρηστών βρίσκονται κάτω από ιατρική παρακολούθηση κατά 

τη λήψη συμπληρωμάτων, κάτι που είναι λογικό επακόλουθο του μεγάλου ποσοστού 

των συστάσεων από γιατρούς αλλά και των προηγούμενων εργαστηριακών 

εξετάσεων. 

Όσο αναφορά την μορφή των συμπληρωμάτων που λαμβάνουν ή έλαβαν οι 

ερωτηθέντες: 

Γράφημα 43. 
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Τα χάπια και οι κάψουλες είναι οι πιο κοινές μορφές των συμπληρωμάτων που 

χρησιμοποιεί ο πληθυσμός της Ρόδου. 

Κατά την αγορά συμπληρωμάτων οι ερωτηθέντες απάντησαν ως εξής: 

Γράφημα 44. 

 

Η αναγνωσιμότητα της εταιρείας και μετά η πιστοποίηση με έρευνες είναι οι δύο πιο 

σημαντικοί παράμετροι για τους χρήστες στη Ρόδο. 

 

Γράφημα 45. 

 

Όπως φαίνεται πριν το πρωινό είναι η πιο κοινή ώρα λήψης συμπληρωμάτων, ενώ 

μετά το βραδινό και άλλες ώρες είναι οι λιγότερο συχνές ώρες λήψης. 

Οι θετικές αλλαγές αλλά και αρνητικές αλλαγές φαίνονται στα γραφήματα 46 και 47 

αντίστοιχα. 
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Γράφημα 46. 

 

Η καλύτερη φυσική κατάσταση και η βελτίωση υγείας ήταν οι δύο πιο συχνές θετικές 

αλλαγές για τους συμμετέχοντες από τη Ρόδο. 

 

Γράφημα 47. 

 

Η πιο κοινή παρενέργεια ήταν η ταχυκαρδία, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων απάντησε πως δεν είχε κάποια ιδιαίτερη ενόχληση, ώστε να αναφερθεί 

σαν παρενέργεια. 
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Στην ερώτηση για τις γνώσεις παρενεργειών ή κίνδυνων από την υπερβολική χρήση 

συμπληρωμάτων, το 21% (54) δήλωσε πως δεν τις γνωρίζει, το 54,9% (141) δήλωσε 

πως ξέρει, ενώ το 24,1% (62) νομίζει πως ξέρει. 

Τέλος στην ερώτηση αν πιστεύουν πως μια ισορροπημένη διατροφή θα τους δώσει τα 

επιθυμητά αποτελέσματα, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 

Γράφημα 48. 

 

Το 42,8% (110) πιστεύει πως με μια ισορροπημένη διατροφή μπορεί να εξασφαλίσει 

επιθυμητά αποτελέσματα, ενώ μόνο το 16,7% (43) διαφωνεί. 

 

Αποτελέσματα για τον πληθυσμό στις 3 περιοχές συνολικά. 
 

Από τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα που ελήφθησαν από κάθε μέρος 

προκύπτουν ακόμα κάποια συμπεράσματα για τον γενικό πληθυσμό στα 3 αυτά 

γεωγραφικά διαμερίσματα. Όσον αφορά γενικά την γνώση για τα συμπληρώματα 

διατροφής, δηλαδή κατά πόσο ο κόσμος τα γνωρίζει, το συμπέρασμα είναι ότι ο 

πληθυσμός έχει γνώση των συμπληρωμάτων καθως συγκεντρώθηκαν ποσοστά άνω 

του 50% σε όλες τις περιοχές, με την Ρόδο να κατέχει το υψηλότερο ποσοστό (72,3 

%). 

 Όσον αφορά το τι πιστεύεται για τα συμπληρώματα η απάντηση ότι θα έπρεπε να 

αντιμετωπίζονται σαν φάρμακα και να συνταγογραφούνται από τον γιατρό 

συγκέντρωσε το μεγαλύτερα ποσοστό συνολικά κάτι που μάλλον δείχνει πως ο 

κόσμος παρά το γεγονός ότι γνωρίζει τα συμπληρώματα τα αντιμετωπίζει με 

επιφύλαξη. 

Επίσης η χρήση των συμπληρωμάτων συγκεντρώνει ποσοστά του 60% από τους 

πληθυσμούς της Θεσσαλονίκης και της Ρόδου ενώ τα αποτελέσματα δεν δείχνουν το 
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ίδιο και για την περιοχή της Κρήτης όπου οι χρήστες συμπληρωμάτων αγγίζουν μόλις 

το 39 %.  

Άλλο ένα ερώτημα ήταν το εάν η ισορροπημένη διατροφή μπορεί να μας εξασφαλίσει 

υγεία χωρίς την χρήση συμπληρωμάτων, το συμπέρασμα, σύμφωνα με τις απαντήσεις 

είναι πως ο κόσμος πιστεύει ότι η ισορροπημένη διατροφή αρκεί, ενώ αρκετά 

σημαντικό ποσοστό το πληθυσμού φάνηκε να μην είναι σίγουρο με την απάντηση 

‘’νομίζω πως ναι’’. 

Οι συχνότεροι λόγοι χρήσης των συμπληρωμάτων από ότι φάνηκε είναι η βελτίωση 

της φυσικής κατάστασης που συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά περίπου 24%, 

παρά ταύτα δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο για την περιοχή της Κρήτης οπού το 

υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώνεται στη λήψη συμπληρωμάτων λόγω ελλείψεων 

(17,%) με αμέσως επόμενη να είναι η βελτίωση της διανοητικής κατάστασης. Όσον 

αφορά τις περιοχές η αποκατάσταση ελλείψεων και οι παθολογικές καταστάσεις είναι 

οι αμέσως επόμενες αιτίες χρήσης συμπληρωμάτων. 

Η πηγή ενημέρωσης που επιλέγει ο κόσμος πριν προμηθευτεί κάποιο συμπλήρωμα 

είναι ο γιατρός και ακολούθως ο φαρμακοποιός με εξαίρεση τον πληθυσμό της 

Κρήτης που μάλλον καταφεύγει στην εύκολη λύση και έτσι ο φαρμακοποιός είναι η 

προτιμητέα λύση. Ο γιατρός ακόμα αποτελεί και το βασικότερο παράγοντα για την 

σύσταση των συμπληρωμάτων στο γενικό πληθυσμό. 

Τα συμπληρώματα που χρησιμοποιούνται ευρέως με μικρές ποσοτικές διαφορές 

μεταξύ τους, στο σύνολο του πληθυσμού είναι οι πολυβιταμίνες, ο σίδηρος, το 

ασβέστιο και η βιταμίνη C. Παρατηρήθηκε ότι ο πληθυσμός που λαμβάνει 

συμπληρώματα στην πλειοψηφία του δεν βρίσκεται κάτω από ιατρική 

παρακολούθηση. Στις παραμέτρους που λαμβάνει υπόψη ο πληθυσμός κατά την 

αγορά συμπληρωμάτων το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνεται στην 

αναγνωρισημότητα της εταιρίας παραγωγής και στην πιστοποίηση με έρευνες, ενώ οι 

πληροφορίες για παρενέργειες ακολουθούν. 

Όσον αφορά και το ζητούμενο από την χρήση συμπληρωμάτων δηλαδή αν υπήρξαν 

θετικές αλλαγές η έρευνα έδειξε ότι πως, ναι υπήρξαν αλλαγές στην υγεία των 

ερωτηθέντων σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις τους, αποκατάσταση ελλείψεων αλλά 

και βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Οι παρενέργειες που αναφέρθηκαν είναι 

ελάχιστες με πιο συχνές να αναφέρονται την ταχυκαρδία και την διάρροια εξίσου 

σχεδόν σε όλα τα μέρη. 

Τέλος η πλειοψηφία του πληθυσμού φαίνεται να έχει γνώση των κινδύνων που 

μπορεί να υπάρξουν από την υπερβολική κατανάλωση συμπληρωμάτων με εξαίρεση 

τον κρητικό πληθυσμό που το 45,2% απάντησε αρνητικά. Παρά την ευρεία -πλέον- 

κυκλοφορία των συμπληρωμάτων και την εύκολη πρόσβαση των καταναλωτών σε 

αυτά  το μεγαλύτερο ποσοστό πιστεύει πως με μια ισορροπημένη διατροφή 

εξασφαλίζονται τα επιθυμητά αποτελέσματα, ή έστω πιστεύει πως ναι. 
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Συμπεράσματα από το σύνολο του  πληθυσμού γενικό όπως προκύπτουν από 

την έρευνα. 
 

Παρακάτω ακολουθούν, σε συγκεντρωτικούς πίνακες και γραφήματα, τα 

αποτελέσματα όπως προκύπτουν από την παρούσα έρευνα, και παράλληλα τίθενται 

σε σύγκριση με την διεθνή βιβλιογραφία ώστε να εντοπιστούν τυχόν διαφορές και 

ομοιότητες με τον Αμερικανικό κυρίως αλλά και με τον πληθυσμό της Ευρώπης. 

Γράφημα 49. Ποσοστό ανδρών και γυναικών που πήραν συμπληρώματα. 

 
 

Παρατηρείται ότι οι γυναίκες (416) είναι χρήστες σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους 

άντρες (326) όμως αφού το p-value: 0.594 άρα p-value>0,05 τότε δεν υπάρχει 

συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών χρήση συμπληρωμάτων και φύλο, άρα η χρήση 

των συμπληρωμάτων δεν έχει σχέση με το φύλο . Από την βιβλιογραφία όμως 

προκύπτει ότι γενικότερα οι γυναίκες είναι πιο  συχνοί χρήστες συμπληρωμάτων. Πιο 

συγκεκριμένα η έρευνα NHANES δείχνει πως το 57% των χρηστών που έλαβαν 

μέρος, είναι γυναίκες ενώ το 47% άνδρες (Kathy Radimer1 2004). . Όπως φαίνεται 

και από πρόσφατη έρευνα (2007-2010) που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής, με θέμα «γιατί οι ενήλικες χρησιμοποιούν τα συμπληρώματα διατροφής» 

και απευθύνθηκε στο γενικό πληθυσμό (>20 χρονών), πιο τακτικοί χρήστες ήταν οι 

γυναίκες με ποσοστό 54,4% (6045 γυναίκες) (Regan L. Bailey, et al. 2013). 
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Πίνακας 28. Χρήση συμπληρωμάτων διατροφής ανά ηλικιακή ομάδα. 

Συμπληρώματα 

15-20 21-30 31-40 41-50 51-60 >61 
Σύνολο 

Βιταμίνη Α Ν 4 25 14 8 7  58 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

6,9% 43,1% 24,1% 13,8% 12,1%  100,0% 

Βιταμίνη D Ν 6 31 16 4 6 4 67 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

9,0% 46,3% 23,9% 6,0% 9,0% 6,0% 100,0% 

Βιταμίνη Ε Ν 2 32 19 4 7 2 66 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

3,0% 48,5% 28,8% 6,1% 10,6% 3,0% 100,0% 

Βιταμίνη Κ Ν 1 12 3 3   19 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

5,3% 63,2% 15,8% 15,8%   100,0% 

Βιταμίνη C Ν 15 75 44 17 13 8 172 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

8,7% 43,6% 25,6% 9,9% 7,6% 4,7% 100,0% 

Σύμπλεγμα 

βιταμινών 

Β 

Ν 8 23 14 13 4 2 64 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

12,5% 35,9% 21,9% 20,3% 6,3% 3,1% 100,0% 

Βιταμίνη 

Β6 

Ν  15 7 5 3 2 32 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

 46,9% 21,9% 15,6% 9,4% 6,3% 100,0% 

Βιταμίνη 

Β12 

Ν 1 27 14 11 7 3 63 

Ποσοστό 1,6% 42,9% 22,2% 17,5% 11,1% 4,8% 100,0% 
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σύμπλ. 

Φυλλικό 

οξύ 

Ν 1 27 31 18 9 4 90 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

1,1% 30,0% 34,4% 20,0% 10,0% 4,4% 100,0% 

Νιασίνη Ν  5 1 1 1  8 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

 62,5% 12,5% 12,5% 12,5%  100,0% 
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Συνέχεια πίνακα 28. 

Βιοτίνη Ν 1 6 3 2   12 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

8,3% 50,0% 25,0% 16,7%   100,0% 

Σύμπλεγμα 

μετάλλων 

Ν 3 7 7 8 1  26 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

11,5% 26,9% 26,9% 30,8% 3,8%  100,0% 

Ασβέστιο Ν 15 45 48 23 20 12 163 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

9,2% 27,6% 29,4% 14,1% 12,3% 7,4% 100,0% 

Κάλιο Ν 6 16 9  2 2 35 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

17,1% 45,7% 25,7%  5,7% 5,7% 100,0% 

Κοβάλτιο Ν 2 2 1    5 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

40,0% 40,0% 20,0%    100,0% 

Μαγγάνιο Ν 1 6 5 1 2 1 16 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

6,3% 37,5% 31,3% 6,3% 12,5% 6,3% 100,0% 

Μαγνήσιο Ν 10 39 36 12 6 5 108 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

9,3% 36,1% 33,3% 11,1% 5,6% 4,6% 100,0% 

Νάτριο Ν  9 3 3   15 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

 60,0% 20,0% 20,0%   100,0% 
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Σελήνιο Ν 1 9 6  1  17 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

5,9% 52,9% 35,3%  5,9%  100,0% 

Σίδηρος Ν 17 86 65 42 21 15 246 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

6,9% 35,0% 26,4% 17,1% 8,5% 6,1% 100,0% 
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Συνέχεια πίνακα 28. 

Χρήση συμπληρωμάτων 

 ανά ηλικία 

15-20 21-31 31-40 41-50 51-60 >61 

 

 

Σύνολο 

Χαλκός Ν 1 8 3 1 1  14 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

7,1% 57,1% 21,4% 7,1% 7,1%  100,0% 

Χρώμιο Ν  4 1    5 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

 80,0% 20,0%    100,0% 

Ψευδάργυρος Ν 1 16 8 2 1 1 29 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

3,4% 55,2% 27,6% 6,9% 3,4% 3,4% 100,0% 

Συνδυασμός 

βοτάνων 

Ν 7 26 15 12 12 5 77 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

9,1% 33,8% 19,5% 15,6% 15,6% 6,5% 100,0% 

Αλόη βέρα Ν 7 20 17 13 12 6 75 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

9,3% 26,7% 22,7% 17,3% 16,0% 8,0% 100,0% 

Τσάι πράσινο-

μαύρο 

Ν 10 51 29 27 17 9 143 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

7,0% 35,7% 20,3% 18,9% 11,9% 6,3% 100,0% 

Εκχύλ. 

σταφυλιών 

Ν 1 1   2  4 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

25,0% 25,0%   50,0%  100,0% 

Ιπποφαές Ν 6 33 26 16 14 9 104 
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Ποσοστό 

σύμπλ. 

5,8% 31,7% 25,0% 15,4% 13,5% 8,7% 100,0% 

Σκόρδο Ν 1 7 2 7 7 8 32 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

3,1% 21,9% 6,3% 21,9% 21,9% 25,0% 100,0% 

Σπιρουλίνα Ν 7 32 28 23 13 8 111 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

6,3% 28,8% 25,2% 20,7% 11,7% 7,2% 100,0% 
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Συνέχεια πίνακα 28. 

Χρήση συμπληρωμάτων 

 ανά ηλικία 

15-20 21-31 31-40 41-50 51-60 >61 

 

 

Σύνολο 

Berries Ν 5 15 10 6 6  42 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

11,9% 35,7% 23,8% 14,3% 14,3%  100,0% 

Echinacea Ν  7 15 6 2  30 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

 23,3% 50,0% 20,0% 6,7%  100,0% 

Gingko Ν  2 2 1   5 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

 40,0% 40,0% 20,0%   100,0% 

Ginseng Ν 2 15 16 9 4  46 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

4,3% 32,6% 34,8% 19,6% 8,7%  100,0% 

Kava Ν 1 1 1 3   6 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

16,7% 16,7% 16,7% 50,0%   100,0% 

Συνένζυμο Q  Ν 1 7 11 4 2 1 26 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

3,8% 26,9% 42,3% 15,4% 7,7% 3,8% 100,0% 

Ιχθυέλαια Ν 3 9 10 11 5 2 40 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

7,5% 22,5% 25,0% 27,5% 12,5% 5,0% 100,0% 

Λιπαρά Ω-3 Ν 2 17 16 6 6 2 49 
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Ω-6 Ποσοστό 

σύμπλ. 

4,1% 34,7% 32,7% 12,2% 12,2% 4,1% 100,0% 

Μελατονίνη Ν  2 2 1 1  6 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

 33,3% 33,3% 16,7% 16,7%  100,0% 

Γλυκοσαμίνη Ν  5 2  2 1 10 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

 50,0% 20,0%  20,0% 10,0% 100,0% 
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Συνέχεια πίνακα 28. 

Χρήση συμπληρωμάτων 

 ανά ηλικία 

15-20 21-31 31-40 41-50 51-60 >61 

 

 

Σύνολο 

α Λιποϊκό οξύ Ν 1 1 1    3 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

33,3% 33,3% 33,3%    100,0% 

Καρνιτίνη Ν 2 18 10 2   32 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

6,3% 56,3% 31,3% 6,3%   100,0% 

Κρεατίνη Ν 9 20 9 3 1  42 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

21,4% 47,6% 21,4% 7,1% 2,4%  100,0% 

Πρωτεΐνες Ν 14 64 16 3 1  98 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

14,3% 65,3% 16,3% 3,1% 1,0%  100,0% 

Μίγμα 

αμινοξέων 

Ν 5 16 8  2  31 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

16,1% 51,6% 25,8%  6,5%  100,0% 

Λεκιθίνη Ν 2 11 7 10 5 1 36 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

5,6% 30,6% 19,4% 27,8% 13,9% 2,8% 100,0% 

Βασιλικός 

πολτός 

Ν 6 35 19 15 7 4 86 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

7,0% 40,7% 22,1% 17,4% 8,1% 4,7% 100,0% 

Ενεργειακά Ν 7 27 16 4 2 1 57 
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ποτά Ποσοστό 

σύμπλ. 

12,3% 47,4% 28,1% 7,0% 3,5% 1,8% 100,0% 

Πολυβιταμίνες Ν 36 108 51 31 22 10 258 

Ποσοστό 

σύμπλ. 

14,0% 41,9% 19,8% 12,0% 8,5% 3,9% 100,0% 

 

Γράφημα 50. Τα συμπληρώματα διατροφής που χρησιμοποιούνται πιο συχνά ανά 

ηλικιακή ομάδα. 

 

Σύμφωνα με την ερευνητική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε στις τρεις περιοχές 

της Ελλάδος, τα πιο πολυχρησιμοποιημένα συμπληρώματα διατροφής είναι το 

ασβέστιο, η βιταμίνη C, ο σίδηρος και οι πολυβιταμίνες. Οι ηλικίες 21-31 είναι οι πιο 

συχνοί χρήστες των συμπληρωμάτων διατροφής με πρώτη σε συχνότητα χρήσης την 

βιταμίνη C. Αξίζει βέβαια να αναφερθεί ότι στην Αμερική ο μέσος όρος ηλικίας που 

λαμβάνει βιταμίνη C είναι >51 ετών ή αφορά παιδιά ηλικίας 4-8 χρονών. Ακριβώς το 

ίδιο ισχύει και για το σίδηρο απλά στην περίπτωση αυτή υπάρχει σύμπνοια  και με 

τους Αμερικάνους που κατά μέσο όρο τέτοιου είδους συμπληρώματα 

προσλαμβάνονται από ενήλικές  ηλικίας 30-50 (2. J. Regan L. Bailey 2010). 

Σύμφωνα με την NHANES το ποσοστό –κυρίως- γυναικών που αναφέρει την χρήση 

πολυβιταμινών και μετάλλων είναι σε ποσοστό 43,9%. Ακολουθούν η βιταμίνη C 

όπου ανέρχεται σε ποσοστό 16,9 % και το ασβέστιο το οποίο εξετάστηκε σε 

συνδυασμό με την λήψη αντιοξειδωτικών και ανέρχεται σε 12,2%. Σύμφωνα με την 

έρευνα NHANES το 47,3% των χρηστών χρησιμοποίησε κατά μέσο όρο 1 

συμπλήρωμα διατροφής τους προηγούμενους 6-12 μήνες, το 22,7% 2, το 13,5 πήρε 3 

συμπληρώματα κατά μέσο όρο ενώ το 16,8% από 4 και πάνω (Kathy Radimer1 
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2004). Ακολούθως σύμφωνα με την αμερικανική έρευνα το πιο συχνά 

χρησιμοποιημένο συμπλήρωμα ήταν οι πολυβιταμίνες και το σύμπλεγμα μετάλλων σε 

ποσοστό 31,9% του συνολικού δείγματος (σε ποσοστό 28,5% το επέλεξαν οι άντρες 

και 35,2% οι γυναίκες) και με πιο συχνό λόγο χρήσης την βελτίωση της υγείας. 

Αμέσως μετά το ασβέστιο με ποσοστό 11,6%, ενώ ο σίδηρος σε ποσοστό μόλις 1,8% 

(Regan L. Bailey, και συν. 2013). 

Γράφημα 51. Χρήση συμπληρωμάτων διατροφής ανά κατηγορία ΔΜΣ  

 

 

 

Είναι εμφανές ότι  από αυτούς που δεν χρησιμοποιούν συμπληρώματα το μεγαλύτερο 

ποσοστό είναι φυσιολογικού βάρους κάτι που συμβαίνει όμως όπως φαίνεται στο 

διάγραμμα και στο μέρος εκείνο του πληθυσμού που χρησιμοποιεί συμπληρώματα. 

Ακόμα τα ποσοστά τόσο των υπέρβαρων όσο και των  παχύσαρκων και 

ελλειποβαρών ανάμεσα στους χρήστες και μη δεν διαφέρουν σημαντικά επομένως το 

συμπέρασμά που προκύπτει είναι πως η χρήση συμπληρωμάτων δεν είναι 

αλληλένδετη με την επιθυμητή απώλεια βάρους στην συνείδηση του πληθυσμού, κάτι 

που προκύπτει και από το p-value. Αφού το p-value : 0.668 άρα p-value>0,05 τότε 

δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών χρήση συμπληρωμάτων και ΔΜΣ . 

Σύμφωνα όμως με έρευνα που διεξήχθη (Regan L. Bailey, και συν. 2013) στις ΗΠΑ 

το 2007-2010 το 35,8% του δείγματος ήταν παχύσαρκοι και από αυτούς 45,9% τα 

χρησιμοποιούν, το 32,6% ήταν  υπέρβαροι και 49,1% από αυτούς τα χρησιμοποιούν, 

ενώ το 25,7% που ήταν νορμοβαρείς, τα χρησιμοποιούν στο μεγαλύτερο ποσοστό 

52,8% γεγονός που αντικρούει τα αποτελέσματα του πληθυσμού της παρούσας 

έρευνας που απευθύνεται στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παρόμοια αποτελέσματα 

προκύπτουν και σε άλλη έρευνα που διεξήχθη και πάλι στην Αμερική την περίοδο 

2003-2006 όπου παρατηρείται πως το 57% των χρηστών είναι υπέρβαροι (2. J. Regan 

L. Bailey 2010). 

Στο γράφημα που ακολουθεί φαίνεται εάν υπάρχει σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης 

που έχει κάποιος και της χρήσης συμπληρωμάτων διατροφής και καταλήγει στο εξής 
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συμπέρασμα: ότι το 42,10 % των χρηστών ανήκει στην ανώτατη βαθμίδα 

εκπαίδευσης, όμως όπως είναι εμφανές αντίστοιχο ποσοστό της αντίστοιχης βαθμίδας 

βρίσκεται στους μη χρήστες άρα το συμπέρασμα είναι πως η εκπαίδευση του ατόμου 

δεν παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο ως προς το εάν θα χρησιμοποιούσε ή όχι 

συμπληρώματα. Γεγονός που προκύπτει και από το p-value: Αφού το p-value: 0,172 

άρα p-value>0,05 τότε δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών μεταξύ των 

μεταβλητών χρήση συμπληρωμάτων και εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Σε αντιπαραβολή 

όμως βρίσκονται τα αποτελέσματα της έρευνας NHANES όπου και αναφέρεται πως 

οι γυναίκες κυρίως, οι οποίες ανήκουν στην ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης  σε 

ποσοστό μάλιστα 62,2 % (Kathy Radimer1 2004). Επιπροσθέτως το 2002 έρευνα 

στην Αμερική δείχνει πως το 80,5% αυτών που έχουν αποφοιτήσει από κάποιο 

ανώτατο ίδρυμα λαμβάνουν συμπληρώματα διατροφής (BABGALEH TIMBO 2007). 

Γράφημα 52. Χρήση συμπληρωμάτων διατροφής ανά εκπαιδευτική κλίμακα. 
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Γράφημα 53. Χρήση συμπληρωμάτων διατροφής συγκριτικά με το ύψος του μηνιαίου 

εισοδήματος 

 

 
 

Στο γράφημα 53 διακρίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των χρηστών 

συμπληρωμάτων διατροφής έχει εισόδημα έως 500 ευρώ μηνιαίως, ενώ ακολουθεί ο 

πληθυσμός με μηνιαίο εισόδημα 501-100 ευρώ, έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα 

πως το εισόδημα επίσης δεν αποτελεί κριτήριο για την χρήση συμπληρωμάτων. Η 

αρχική υπόθεση που έγινε πάνω σε αυτό το ζήτημα ήταν πως πιο εύρωστα 

οικονομικά άτομα θα χρησιμοποιούσαν περισσότερο τα συμπληρώματα, λόγω της 

άνεσης να προμηθεύονται, ενδεχομένως, κάποια από αυτά που είναι ακριβότερα, 

υπόθεση που όπως προκύπτει από τα δεδομένα απορρίπτεται, επειδή τα p-value: 

0,786 άρα p-value>0,05 τότε δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών χρήση 

συμπληρωμάτων και ύψος μηνιαίου εισοδήματος . Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη 

στον αμερικανικό πληθυσμό το 2002 από τους ερωτηθέντες που είχαν εισόδημα πάνω 

από 50.000 δολάρια το 77,7% των ερωτηθέντων ήταν χρήστες συμπληρωμάτων, από 

αυτούς που είχαν εισόδημα 20.000-30.000 δολάρια το 73,9%. Από τα ποσοστά αυτά 

προκύπτει το συμπέρασμα ότι παρά την μικρή διάφορα ίσως οι ευπορότερες ομάδες 

να χρησιμοποιούν με περισσότερη άνεση τα συμπληρώματα (Babgaleh B. Timbo 

2006). 

Όπως σχολιάστηκε σε προηγούμενη ενότητα αλλά και όπως προκύπτει από το 

παρακάτω γράφημα το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού καταναλώνει 

συμπληρώματα σε ποσοστό 55 %, ενώ από τους χρήστες σύμφωνα με την NHANES 

το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνεται από γυναίκες ηλικίας άνω των 60 ετών. 

Οι λόγοι που αποφεύγονται τα συμπληρώματα διατροφής παρατίθενται στον πίνακα 

29 και τη μεγαλύτερη συχνότητα παρουσιάζει η καλή δίαιτα ασύμφωνα πάντα με τις 

αναφορές των ερωτηθέντων ενώ η ίδια παράμετρος φαίνεται να κυριαρχεί και στην 

μελέτη NHANES (Kathy Radimer1 2004). 
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Όσον αφορά τους χρήστες συμπληρωμάτων διατροφής ο συχνότερος λόγος σύμφωνα 

με την έρευνα μας είναι η βελτίωση της φυσικής κατάστασης, ενώ στον αμερικανικό 

πληθυσμό όπως προκύπτει από έρευνα το 45% του δείγματος ανάφερε πως ο πιο 

κοινός λόγος χρήσης είναι η βελτίωση της υγείας. Το ίδιο ισχυρίζεται και κάθε φύλο 

χωριστά αφού τόσο οι άντρες (σε ποσοστό 46,4%), όσο και οι γυναίκες σε ποσοστό 

43,9% επιλέγουν τον ίδιο λόγο. Ο αμέσως επόμενος λόγος με ποσοστό 32,8% είναι η 

διατήρηση καλής υγείας (και εδώ συμφωνούν και τα 2 φύλα) (Regan L. Bailey, και 

συν. 2013) . 

Γράφημα 54. Κατανάλωση συμπληρωμάτων 
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Γράφημα 55. Ποιος συστήνει τα συμπληρώματα διατροφής όταν πηγή ενημέρωσης 

είναι ο γιατρός, ο διαιτολόγος, ο προπονητής ή ο φαρμακοποιός 

 
 

Γράφημα 56. Ποιος συστήνει τα συμπληρώματα διατροφής όταν πηγή ενημέρωσης 

είναι οι φίλοι, οι γονείς, το διαδίκτυο ή η διαφήμιση 
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κύρια πηγή ενημέρωσης προέρχεται από αυτό, ανάλογα και για το διαδίκτυο και τις 

διαφημίσεις. 

Στο σημείο αυτό θα ήταν δόκιμο να αναφερθεί πως στην αμερικανική έρευνα (2007-

2010) η πιο συχνή σύσταση για λήψη συμπληρωμάτων προέρχεται από το γιατρό 

καθώς αφορά σε ποσοστό 24,1% την υγεία των κοκάλων (10,8% το επέλεξαν οι 

άντρες, και 30,7% οι γυναίκες) και ο αμέσως επόμενος για την βελτίωση της υγείας 

γενικότερα σε ποσοστό 18,4% (20,9% το επέλεξαν οι άντρες, 17,5% οι γυναίκες) 

(Regan L. Bailey, και συν. 2013). 

Εξετάζοντας μια άλλη έρευνα η οποία έγινε από φορείς και πανεπιστήμια της 

Αγγλίας  και έχει ως θέμα « Why do women use dietary supplements? The use of the 

theory of planned behaviour to explore beliefs about their use»  , παρατηρήσαμε ότι οι 

γυναίκες της έρευνας οι οποίες δήλωσαν ότι καταναλώνουν συμπληρώματα 

διατροφής  έχουν σαν κύρια και πρωταρχική τους πηγή ενημέρωσης για τα 

συμπληρώματα διατροφής τα βιβλία και τις εφημερίδες. Βέβαια πρέπει να τονισθεί 

ότι η έρευνα της Αγγλίας επικεντρώνεται στις γυναίκες  -χρήστες συμπληρωμάτων 

διατροφής, ενώ τα αποτελέσματα στην παρούσα έρευνα περιλαμβάνουν μέσα και τον 

αντρικό πληθυσμό αλλά παρόλα αυτά αναφέρεται για να υπογραμμιστεί το πόσο 

μεγάλο είναι το χάσμα μεταξύ αυτών των δυο χωρών και το  πόσο διαφορετικά 

ενημερώνονται οι πολίτες (Mark Connera 2001). 

Γράφημα 57. Γνώση παρενεργειών ανά εμπειρία παρενέργειας 
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ήταν η ζάλη, η αύξηση της πίεσης του αίματος και τα καρδιακά προβλήματα. 

Παρενέργειες κοινές με αυτές που δηλώνει ο πληθυσμός στην παρούσα έρευνα 

(Babgaleh B. Timbo 2006). 

 

Τελικά συμπεράσματα. 
 

Φτάνοντας στο τέλος της εργασίας, συνοψίζονται τα αποτελέσματα τα οποία 

προέκυψαν από όλη αυτή την προσπάθεια για να δοθεί μια γενική, συνοπτική εικόνα 

για την κατανάλωση των συμπληρωμάτων διατροφής στον Ελλαδικό χώρο 

 

1. Το 55 %  των ερωτηθέντων έχει καταναλώσει συμπληρώματα, το 45,2 % έχει 

καταναλώσει και ένα ποσοστό της τάξεως του 0,3 % δεν θυμάται να έχει 

καταναλώσει. 

2. Από τις γυναίκες που απάντησαν το 62,7% είναι χρήστες συμπληρωμάτων, 

3. Από του άνδρες που απάντησαν το 60 % είναι χρήστες. 

4. Πρώτη σε κατανάλωση έρχεται η βιταμίνη C και πιο συγκεκριμένα το 

ηλικιακό γκρουπ που φαίνεται να την χρησιμοποιεί κατά κόρον είναι το 21-

30, ακολουθούν οι πολυβιταμίνες, το ασβέστιο, ο σίδηρος. 

5. Η κατηγορία συμπληρωμάτων που είναι περισσότερο αγαπητή στους 

κατοίκους και των 3 περιοχών της Ελλάδας είναι οι πολυβιταμίνες με 

ποσοστό που αγγίζει το 21,5%. 

6. Ο ΔΜΣ δεν αποτελεί κριτήριο για την χρήση συμπληρωμάτων διατροφής. 

7. Η εκπαίδευση δεν σχετίζεται με την χρήση συμπληρωμάτων διατροφής. 

8. Το εισόδημα δεν σχετίζεται με την χρήση συμπληρωμάτων. 

9. Η πηγή σύστασης και ενημέρωσης σχεδόν ταυτίζονται, με τη μεγαλύτερη 

συχνότητα να παρουσιάζεται στις απαντήσεις γιατρός, φαρμακοποιός 

προπονητής. 

10. Η πιο συχνές παρενέργειες που δηλώθηκαν είναι η αύξηση της πίεσης και η 

ταχυκαρδία. 

11. Ο πιο συχνός λόγος μη χρήσης συμπληρωμάτων διατροφής είναι η σωστή 

δίαιτα. 

12. Ο πιο συχνός λόγος χρήσης συμπληρωμάτων διατροφής είναι η βελτίωση της 

φυσικής κατάστασης. 
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Παράρτημα 1 
Βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιούνται στην 

παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής.

1. Βιταμίνες.  

Βιταμίνη Α (μg-RE) 

Βιταμίνη D (μg) 

Βιταμίνη Ε (mg-α-ΤΕ) 

Βιταμίνη Κ (μg) 

Βιταμίνη Β1 ( mg) 

Βιταμίνη Β2 (mg) 

Νιασίνη (mg NE) 

Παντοθενικό οξύ (mg) 

Βιταμίνη Β6 (mg) 

Φολικό οξύ (μg) 

Βιταμίνη Β12 (μg) 

Βιοτίνη (μg) 

Βιταμίνη C (mg) 

2. Ανόργανα στοιχεία. 

Ασβέστιο (mg) 

Μαγνήσιο (mg) 

Σίδηρος (mg) 

Χαλκός (μg) 

Ιώδιο (μg) 

Ψευδάργυρος (mg) 

Μαγγάνιο (mg) 

Νάτριο (mg) 

Κάλιο (mg) 

Σελήνιο (μg) 

Χρώμιο (μg) 

Μολυβδαίνιο (μg) 

Φθόριο (mg) 

Φώσφορος (mg) 

Χλώριο (mg)



 

 

Παράρτημα 2. 
 

Βιταμινούχες και ανόργανες ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιούνται 

 στην παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής 

 

A. Βιταμινούχες ουσίες 

 

1. ΒΙΤΑΜΙΝΗ A 

α) ρετινόλη 

β) οξική ρετινόλη 

γ) παλμιτική ρετινόλη 

δ) β-καροτένιο 

 

2. ΒΙΤΑΜΙΝΗ D 

α) χοληκαλσιφερόλη 

β) εργοκαλσιφερόλη 

 

3. ΒΙΤΑΜΙΝΗ E 

α) D-άλφα-τοκοφερόλη 

β) DL-άλφα- τοκοφερόλη 

γ) Οξική D-άλφα-τοκοφερόλη 

δ) Οξική DL-άλφα- τοκοφερόλη 

ε) Όξινη ηλεκτρική D-άλφα- τοκοφερόλη 

 

4. ΒΙΤΑΜΙΝΗ K 

α) φυλλοκινόνη (φυτομεναδιόνη) 

 

5. ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β1 

α) υδροχλωρική θειαμίνη 

β) νιτρική θειαμίνη 

 

6. ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β2 

α) ριβοφλαβίνη 

β) μετά νατρίου άλας της 5'-φωσφορικής ριβοφλαβίνης 

 

7. ΝΙΑΣΙΝΗ 

α) νικοτινικό οξύ 

β) νικοτιναμίδιο 

 

8. ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ ΟΞΥ 

α) D-παντοθενικό ασβέστιο 

β) D- παντοθενικό νάτριο 

γ) δεξπαντοθενόλη 

 

9. ΒΙΤΑΜΙΝΗ B6 

α) υδροχλωρική πυριδοξίνη 

β) 5'-φωσφορική πυριδοξίνη 
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10. ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ 

α) πτεροϋλομονογλουταμικό οξύ 

 

11. ΒΙΤΑΜΙΝΗ B12 

α) κυανοκοβαλαμίνη 

β) υδροξοκοβαλαμίνη 

 

12. ΒΙΟΤΙΝΗ 

α) D-βιοτίνη 

 

13. ΒΙΤΑΜΙΝΗ C 

α) L-ασκορβικό οξύ 

β) L- ασκορβικό νάτριο 

γ) L-ασκορβικό ασβέστιο 

δ) L-ασκορβικό κάλιο 

ε) παλμιτικός-6-L-ασκορβυλεστέρας 

 

B. Ανόργανες ουσίες 

 

ανθρακικό ασβέστιο 

χλωριούχο ασβέστιο 

κιτρικά άλατα του ασβεστίου 

γλυκονικό ασβέστιο 

γλυκεροφωσφορικό ασβέστιο 

γαλακτικό ασβέστιο 

ορθοφωσφορικά άλατα του ασβεστίου 

υδροξείδιο του ασβεστίου 

οξείδιο του ασβεστίου 

οξικό μαγνήσιο 

ανθρακικό μαγνήσιο 

χλωριούχο μαγνήσιο 

κιτρικά άλατα του μαγνησίου 

γλυκονικό μαγνήσιο 

γλυκεροφωσφορικό μαγνήσιο 

ορθοφωσφορικά άλατα του μαγνησίου 

γαλακτικό μαγνήσιο 

υδροξείδιο του μαγνησίου 

οξείδιο του μαγνησίου 

θειικό μαγνήσιο 

ανθρακικός σίδηρος ΙΙ 

κιτρικός σίδηρος ΙΙ 

εναμμώνιος κιτρικός σίδηρος ΙΙΙ 

γλυκονικός σίδηρος ΙΙ 

φουμαρικός σίδηρος ΙΙ 

δισόξινο φωσφορικό σιδηρονάτριο 

γαλακτικός σίδηρος ΙΙ 
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θειικός σίδηρος ΙΙ 

πυροφωσφορικός σίδηρος 

σακχαρικός σίδηρος 

στοιχειακός σίδηρος (από καρβονυλική συν ηλεκτρολυτική αναγωγή συν υδρογονοαναγωγή) 

ανθρακικός χαλκός 

κιτρικός χαλκός 

γλυκονικός χαλκός 

θειικός χαλκός 

σύμπλοκο λυσίνης-χαλκού 

ιωδιούχο νάτριο 

ιωδικό νάτριο 

ιωδιούχο κάλιο 

ιωδικό κάλιο 

οξικός ψευδάργυρος 

χλωριούχος ψευδάργυρος 

κιτρικός ψευδάργυρος 

γλυκονικός ψευδάργυρος 

γαλακτικός ψευδάργυρος 

οξείδιο του ψευδαργύρου 

ανθρακικός ψευδάργυρος 

θειικός ψευδάργυρος 

ανθρακικό μαγγάνιο 

χλωριούχο μαγγάνιο 

κιτρικό μαγγάνιο 

γλυκονικό μαγγάνιο 

γλυκεροφωσφορικό μαγγάνιο 

θειικό μαγγάνιο 

όξινο ανθρακικό νάτριο 

ανθρακικό νάτριο 

χλωριούχο νάτριο 

κιτρικό νάτριο 

γλυκονικό νάτριο 

γαλακτικό νάτριο 

υδροξείδιο νατρίου 

άλατα νατρίου του ορθοφωσφορικού οξέος 

όξινο ανθρακικό κάλιο 

ανθρακικό κάλιο 

χλωριούχο κάλιο 

κιτρικό κάλιο 

γλυκονικό κάλιο 

γλυκεροφωσφορικό κάλιο 

γαλακτικό κάλιο 

υδροξείδιο καλίου 

μετά καλίου άλατα του ορθοφωσφορικού οξέος 

σεληνικό νάτριο 

όξινο σεληνιώδες νάτριο 

σεληνιώδες νάτριο 

χλωριούχο χρώμιο (ΙΙΙ) 

θειικό χρώμιο (ΙΙΙ) 
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μολυβδαίνιο αμμώνιο [μολυβδαίνιο (VI)] 

μολυβδαίνιο νάτριο [μολυβδαίνιο (VI)] 

φθοριούχο κάλιο 

φθοριούχο νάτριο. 
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Παράρτημα 3. 

Ανώνυμο Ερωτηματολόγιο. 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 
 

ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
σχετικό με τα «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ" 

 

Τα συμπληρώματα διατροφής είναι τρόφιμα, που αποσκοπούν στη συμπλήρωση της συνήθους δίαιτας 
και τα οποία αποτελούν συμπυκνωμένες πηγές θρεπτικών συστατικών ή άλλων ουσιών με θρεπτικές ή 
φυσιολογικές επιδράσεις, μεμονωμένες ή σε συνδυασμό (Οδηγία 2002/46/ΕΚ). 

Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στη διερεύνηση των αντιλήψεων, των επιλογών και των πρακτικών που 
ακολουθούνται από τους καταναλωτές στη χώρα μας, οι οποίες σχετίζονται με τα        "συμπληρώματα 

διατροφής". 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Φύλο:                                           Άνδρας  Γυναίκα  
 

2. Ηλικία:  15-20  21-30  31 - 40  41-50  51 - 60  >61  
 

3. Βάρος:          ........... κιλά 4. Ύψος:        ............ μέτρα(cm) 

 

5. Μηνιαίο εισόδημα (€): <500   501-1000  1001-2000  1001-2000  >2000  

 

6. Εκπαίδευση: Δημοτικό  Μέση εκπαίδευση  Επαγγελματική εκπαίδ.  
 

Ανώτατη  Μεταπτυχιακό  Διδακτορικό  

 

7. Επάγγελμα: Φοιτητής  Ιδιωτικός υπάλληλος  Δημόσιος υπάλληλος  
 

Ελεύθ. επαγγελματίας  Αγρότης  Άνεργος  

 

8. Πόσο συχνά γυμνάζεσαι; Κάθε μέρα  3 φορές/εβδομάδα  
 

1 φορά/εβδομάδα  Σπάνια  Ποτέ  

 

9. Παρακαλώ σημείωσε τη δίαιτα που συνήθως ακολουθείς: 
 

Μικτή ελεύθερη (ζωικά & φυτικά τρόφιμα)  Χορτοφαγική  
 

Περιοριστική των λιπών  Γαλακτο - χορτοφαγική  
 

Περιοριστική του αμύλου/υδατανθράκων  Γαλακτο - αυγο - χορτοφαγική  
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Περιοριστική των θερμίδων  Άλλη: ......................................  

 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

10. Γνωρίζεις τι είναι τα συμπληρώματα διατροφής; ΟΧΙ  ΝΑΙ  Νομίζω πως ΝΑΙ  

 

11. Διαβάζοντας την ετικέτα της συσκευασίας τους μπορείς να καταλάβεις αν είναι σημαντικά για 
σένα;  

 

 ΟΧΙ  ΝΑΙ  Νομίζω πως ΝΑΙ  

12. Διαβάζοντας την ετικέτα μπορείς να καταλάβεις ποια συμπληρώματα και ποια συστατικά 
τους είναι εγκεκριμένα;  

 

 ΟΧΙ  ΝΑΙ  Νομίζω πως ΝΑΙ  
 

13. Παρακαλώ σημείωσε με ποια ή ποιες από τις ακόλουθες απόψεις συμφωνείς: 
 

Τα συμπληρώματα διατροφής είναι απαραίτητα σε όλες τις ηλικίες  

 

Τα συμπληρώματα διατροφής είναι γενικά αβλαβή  

 

Η κανονική χρήση συμπληρωμάτων μπορεί να προλάβει πολλές παθήσεις  

 

Τα συμπληρώματα διατροφής μπορούν να προλάβουν τον καρκίνο  

 

Τα συμπληρώματα διατροφής πρέπει να συστήνονται από τους γιατρούς όπως τα φάρμακα  

 

14. Χρησιμοποίησες στο παρελθόν ή χρησιμοποιείς σήμερα συμπληρώματα διατροφής; 
 

 ΟΧΙ  ΝΑΙ  Δεν θυμάμαι  

 

15. Αν ΟΧΙ, για ποιο λόγο δεν τα χρησιμοποιείς;(επιτρέπονται περισσότερες από μία επιλογές) 
 

 Φοβάμαι τις παρενέργειες από τη χρήση τους  Έχω καλή φυσική κατάσταση   
 

 Δεν τα χρειάζομαι λόγω σωστής δίαιτας  Άλλο:. ..........................................................  

 

16. Πιστεύεις ότι το ποσό των θρεπτικών συστατικών (βιταμινών, ανόργανων στοιχείων, κλπ.) που 

λαμβάνουμε από τα τρόφιμα είναι αρκετό για να διασφαλίζουμε καλή υγεία;  

 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  Νομίζω πως ΝΑΙ  Δεν γνωρίζω  

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

17. Για ποιους λόγους χρησιμοποίησες ή χρησιμοποιείς συμπληρώματα διατροφής; (επιτρέπονται 
περισσότερες από μία επιλογές)  

 

Αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων *  Αύξηση μυϊκής μάζας  

 

Αντιμετώπιση έλλειψης θρεπτικών συστατικών  Αύξηση αθλητικών επιδόσεων  
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Πρόληψη προβλημάτων υγείας  Εγκυμοσύνη / Γέννα  

 

Βελτίωση φυσικής κατάστασης  Απώλεια βάρους  

 

Βελτίωση διανοητικής λειτουργίας  Καλαισθησία - Αντιγήρανση  

 

Ενίσχυση σεξουαλικής δραστηριότητας  Άλλος: .......................................................................................  

 

* Διευκρίνισε 

Αλλεργίες  Διαβήτης  Οστεοπόρωση  Υπερλιποπρωτεϊναιμία  

 

Αναιμία  Θυρεοειδίτιδα  Παχυσαρκία  Νόσος του πεπτικού  

 

Αρθρίτιδα  Καρδιαγγειακά  Υπέρταση  Άλλη:.................................................  

 

18. Κατά την αγορά συμπληρωμάτων διατροφής φροντίζεις να είναι εγκεκριμένα: 
 

από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο (ΑΧΣ)  

 

από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ)  

 

Αρκούμαι στη διαβεβαίωση του προμηθευτή ή του φαρμακοποιού  

 

Δεν προσέχω τίποτα  

19. Από πού συνηθίζεις να ενημερώνεσαι για τα συμπληρώματα διατροφής;(επιτρέπονται 
περισσότερες από μία επιλογές)  

 

 Γιατρό  Διαιτολόγο  Προπονητή  Φαρμακοποιό  Φίλους  
 

 Γονείς  Διαδίκτυο  Διαφημίσεις  Άλλο:...........................................................................................  
 

20. Ποιος σου συνέστησε τη λήψη των συμπληρωμάτων διατροφής που χρησιμοποιείς; 
(επιτρέπονται περισσότερες από μία επιλογές)  

 

 Γιατρός  Διαιτολόγος  Προπονητής  Φαρμακοποιός  Φίλος/η  
 

 Γονείς  Διαδίκτυο  Διαφήμιση από βιβλία/περιοδικά/φυλλάδια  

 

21. Για τη λήψη συμπληρωμάτων διατροφής προηγήθηκαν ιατρικές/αιματολογικές εξετάσεις; 
 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 

22. Ποια συμπληρώματα διατροφής χρησιμοποίησες ή χρησιμοποιείς;   (επιτρέπονται περισσότε-
ρες από μία επιλογές)  

 

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑ ΒΟΤΑΝΑ/ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΑΛΛΑ 

 

Πολυβιταμίνες  Σύμπλεγμα μετάλλων  Συνδυασμό βοτάνων  Συνένζυμο Q10  

 

Βιταμίνη Α  Ασβέστιο (Ca)  Αλόη βέρα  Ιχθυέλαια  
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Βιταμίνη D  Κάλιο (K)  Τσάι πράσινο/μαύρο   Λιπαρά Ω3/Ω6  

 

Βιταμίνη E  Κοβάλτιο (Co)  Εκχύλ. σταφυλιών   Μελατονίνη  

 

Βιταμίνη K  Μαγγάνιο (Mn)  Ιπποφαές  Γλυκοσαμίνη  

 

Βιταμίνη C  Μαγνήσιο (Mg)  Σκόρδο  α-Λιποϊκό οξύ  

 

Σύμπλεγμα βιταμ. Β  Νάτριο (Na)  Σπιρουλίνα  Καρνιτίνη  

 

Βιταμίνη Β6  Σελήνιο (Se)  Berries  Κρεατίνη  

 

Βιταμίνη Β12  Σίδηρο (Fe)  Echinacea  Πρωτεΐνες  

 

Φυλλικό οξύ  Χαλκό (Cu)  Gingko  Μίγμα αμινοξέων   

 

Νιασίνη  Χρώμιο (Cr)  Ginseng  Λεκιθίνη  

 

Βιοτίνη  Ψευδάργυρο (Zn)  Kava  Βασιλικό πολτό  

 

Άλλο: ..............................................................................................................................................................................................  Ενεργειακά ποτά  

 

23. Για πόσο χρονικό διάστημα χρησιμοποίησες ή χρησιμοποιείς τα συμπληρώματα διατροφής; 
 

 1 φορά  1 εβδομάδα  Περιστασιακά για λίγες μέρες  1 μήνα  
 

 Συστηματικά για περισσότερο χρόνο: .................................................................................................................... (διευκρίνισε)  

 

24. Κατά τη λήψη συμπληρωμάτων διατροφής λαμβάνεις υπόψη την ανώτερη συνιστώμενη 
ημερήσια πρόσληψη των δραστικών συστατικών τους;  

 

 ΟΧΙ  ΝΑΙ  Δεν γνωρίζω τι σημαίνει  

 

25. Κατά τη λήψη συμπληρωμάτων διατροφής βρίσκεσαι κάτω από ιατρική παρακολούθηση; 
 

 ΟΧΙ  ΝΑΙ  Με πρωτοβουλία μου κάνω κάποιες εξετάσεις  

 
 

26. Ποια μορφή έχουν τα συμπληρώματα διατροφής που έλαβες ή λαμβάνεις;(επιτρέπονται 
περισσότερες από μία επιλογές)  

 

Χάπια  Κάψουλες  Σιρόπια  Δισκία αναβράζοντα  

 

Μορφή σκόνης  Σοκολάτες  Μαστίχες  Πόσιμες αμπούλες  

 

27. Ποιες από τις ακόλουθες παραμέτρους συνεκτιμάς κατά την αγορά συμπληρωμάτων 
διατροφής;(επιτρέπονται περισσότερες από μία επιλογές)  

 

Αναγνωρισιμότητα της εταιρείας παραγωγής  Ελκυστικότητα της συσκευασίας  
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Μορφή πώλησης του σκευάσματος  Σχέση τιμής /περιεχομένου συσκευασίας  

 

Παροχή πληροφοριών για παρενέργειες  Πιστοποίηση της δράσης με έρευνες  

 

Άλλο: ............................................................................................................................. ...................................................................................    (διευκρίνισε)  

 

28. Ποιες ώρες κατά τη διάρκεια της μέρας κάνεις χρήση των συμπληρωμάτων 
διατροφής;(επιτρέπονται περισσότερες από μία επιλογές)  

 

Πριν το πρωινό γεύμα  Μετά το πρωινό  Πριν το μεσημεριανό  

 

Μετά το μεσημεριανό  Πριν το βραδινό  Μετά το βραδινό  

 

Πριν τον ύπνο  Κατά τη γυμναστική  Άλλο: ......................................................................  

 

29. Παρατήρησες θετικές αλλαγές στο σώμα ή την υγεία σου από τη χρήση των συμπληρωμάτων 
διατροφής;(επιτρέπονται περισσότερες από μία επιλογές)  

 

Απώλεια βάρους  Αύξηση βάρους  Καλύτερη φυσική κατάσταση  

 

Βελτίωση υγείας  Βελτίωση σεξουαλικότητας  Αύξηση μυϊκής μάζας  

 

Αποκατάσταση ελλείψεων σε θρεπτικά συστατικά  Άλλο: ......................................................................  

  

30. Παρατήρησες κάποιες παρενέργειες από τη χρήση των συμπληρωμάτων 
διατροφής;(επιτρέπονται περισσότερες από μία επιλογές)  

 

Πονοκεφάλους  Αύξηση πίεσης  Ταχυκαρδία  Ταραχή  

 

Διάρροια  Αδυναμία  Άλλο: ...............................................................................................................  

 

31. Γνωρίζεις για τις παρενέργειες /κινδύνους που μπορεί να έχεις από την υπερβολική χρήση των 
συμπληρωμάτων διατροφής που χρησιμοποιείς;  

 

 ΟΧΙ  ΝΑΙ  Νομίζω πως ΝΑΙ  

 

32. Πιστεύεις πως χωρίς τη λήψη συμπληρωμάτων διατροφής, αλλά με μία ισορροπημένη 

διατροφή, θα μπορούσες να εξασφαλίσεις τα επιθυμητά για σένα αποτελέσματα;  

 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  Νομίζω πως ΝΑΙ  Δεν γνωρίζω  

 
 
 
 

Ευχαριστώ για τη συμμετοχή 
και την υπομονή σου 
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