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 Wstęp

Nazywam się Paulina Róg, z wykształcenia jestem dietetykiem 
Na co dzień wspieram ludzi w dążeniu do świadomych nawyków
żywieniowych. Uczę ich jak jeść, aby cieszyli się zdrowiem i nie
musieli rezygnować z przyjemności jedzenia tego co lubią. 

Moją specjalizacją jest dieta kobiet przygotowujących się do ciąży,
kobiet oczekujących narodzin dziecka. Marzę o tym, aby każda z nas
miała dostęp do profesjonalnej opieki żywieniowej przed ciążą i w
trakcie jej trwania. Jako promotorka karmienia piersią wspieram
również młode mamy na mlecznej drodze, która niejednokrotnie jest
wyboista i kręta. Ja pomagam im wyjść na prostą i cieszyć się
macierzyństwem od pierwszych chwil. 

Swoją wiedzą dzielę się na blogu, Instagramie i Facebooku.

Jestem autorką serii książek „Mamy pomysł na”, które są
przepisem na bezpieczną, spokojną ciążę i zdrowie matki oraz
maluszka. Jesienią odbędzie się ponowna premiera całej serii, która
będzie uaktualniona. Śledź mnie w social mediach, aby nie
przegapić tego wydarzenia. 
 
Jesteś mamą, a może dopiero planujesz na świat przyjście dziecka?
Niezależnie od tego – to świetnie, że sięgnęłaś po ten ebook! Opowiem
Ci w nim o pięciu sposobach na zdrową i bezpieczną suplementację
podczas ciąży oraz podczas przygotowania do niej. Rozwieję popularne
mity na ten temat i odpowiem na pytania, które nurtuje przyszłe 
i obecne mamy. Zapraszam Cię do lektury!
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Różnica między lekiem a suplementem.

Rynek suplementów diety jest tak obszerny, że trudno się w nim nie
pogubić. Producenci, przekonują nas, że właściwie każdy składnik
zawarty w ich preparacie jest nam niezbędny i koniecznie musimy 
go suplementować. I tu trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, marketing 
w przypadku suplementów odgrywa bardzo ważną rolę. 

Zgodnie z ustawą o Bezpieczeństwie Żywności i żywienia suplement
diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie
normalnej diety. Co ciekawe, nie ma narzędzi, które skutecznie kontrolują
preparaty zarejestrowane jako suplementy, w związku z tym, dopóki
producent sam na własny koszt nie przeprowadzi badań preparatów 
i nie przedstawi wniosków (a rzadko, kto ma na to budżet) to nie mamy
pewności, czy to, co jest podane na etykiecie, faktycznie znajduje się 
w danym preparacie
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Co jakiś czas słyszymy o raportach NIKU (Najwyższej Izby
Kontroli), ale ilość preparatów, zarejestrowanych jako suplementy
diety jest tak duża, że żadna organizacja nie jest w stanie
kontrolować składów i działania suplementów. 

Same te raporty dają nam zatrważające dane, bo praktycznie żaden 
z kontrolowanych suplementów nie spełnia wymagań pod kątem
zgodności faktycznego składu z deklarowaną przez producenta wartością
umieszczoną na opakowaniu (kontrole przeprowadzane są wyrywkowo 
i podlega im tylko kilka preparatów).
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Aby wprowadzić suplement diety do obrotu na rynek, wystarczy jedynie
zgłosić go do Głównego Inspektora Sanitarnego. A żeby dać wam obraz,
tego jaka jest skala zgłoszeń, to w samym 2016 roku było ich blisko 7,4
tys. Co daje ok. 600 takich zgłoszeń miesięcznie. I to niestety jest ciemna
strona suplementów.

Czy to oznacza, że wszystkie suplementy są złe i nie należy z nich
korzystać? 

Mamy na rynku wielu producentów, którzy dokładają wszelkich starań,
aby preparaty były dobrej jakości, a stosowanie ich było bezpieczne 
i efektywnie uzupełniało niedobory.

W przypadku leków, mamy zupełnie inną sytuację. Wprowadzenie do
obrotu leku wymaga uzyskania zgody odpowiedniego organu. 

Reguluje to prawo farmaceutyczne i jest to substancja (lub mieszanina
substancji) przedstawiona jako posiadająca właściwości zapobiegania lub
leczenia chorób u ludzi, lub zwierząt. Leki podlegają bardzo
restrykcyjnym wymogom. 

Każdy lek przechodzi procedurę weryfikacji jakości, skuteczności 
i bezpieczeństwa stosowania. Wszystkie leki dopuszczone do obrotu 
w Polsce są wpisane do specjalnego rejestru. Ten proces jest
uporządkowany i mocno kontrolowany w związku z tym kupując
preparat, który jest zarejestrowany jako lek, masz pewność, że on
działa, jest przebadany, a ilość substancji aktywnej jest zgodna z ta
podaną na opakowaniu.

5 kroków do zdrowej suplementacji w ciąży  / dietetykpaulinarog@gmail.com

https://www.instagram.com/dietetykpaulinarog/
https://www.instagram.com/dietetykpaulinarog/
https://www.instagram.com/dietetykpaulinarog/


5 kroków do zdrowej suplementacji w ciąży  / dietetykpaulinarog@gmail.com

Niestety dostosowanie preparatu do tak restrykcyjnych wymogów jest
kosztowne i wielu producentów na to po prostu nie stać. Dlatego, jeśli
chcesz np. uzupełnić niedobory witaminy D, magnezu czy żelaza 
i szukasz preparatów, to w pierwszej kolejności sprawdź, czy jest ona
dostępna w formie leku.
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Suplementacja w ciaży, czy jest konieczna?

Suplement diety to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie
normalnej diety. Okazuje się, że suplementacja preparatami
wielowitaminowymi u każdej ciężarnej wcale nie jest konieczna a zdrowa
i zbilansowana dieta powinna pokrywać zapotrzebowanie na większość
mikro i makro elementów diety. 

Tylko czy wszystkie kobiety są świadome, jak wygląda zdrowa
dieta?  

Z mojego doświadczenia wynika, że niestety mamy z tym problem. 
W diecie przeciętnego Polaka brakuje warzyw i owoców, jest sporo
przetworzonego jedzenia i cukrów prostych, widać to na ulicach nie tylko
wśród dorosłych, ale również u dzieci nadmiar spożywanej energii, który
objawia się jako nadwaga i otyłość. 

Nawet jeśli wiedza na temat zdrowego stylu życia jest duża, to niestety 
z wdrożeniem jej w życie jest trochę gorzej.
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Jak powinna wyglądać zdrowa dieta kobiety ciężarnej? 

O tym napisałam 4-częściowego e-booka i nie da się tego streścić w
jednym rozdziale. E-book będzie miała swoją ponowną premierę po
wakacjach (trwają prace nad aktualizacją treści)
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W tej publikacji napiszę tylko, że dieta ma być odżywcza,
urozmaicona, ale jak najmniej upakowana składnikami odżywczymi,
taka dieta spowoduje, że suplementacja ograniczy 
się tylko do tych podstawowych rekomendowanych przez naukowe
organizacje składników.

Jestem zdania, że są składniki, (dokładnie omówimy je w tym e-booku),
które każda kobieta w ciąży powinna przyjmować. Dzięki temu kobiety
chronią nie tylko dziecko, ale też siebie, przed szkodliwymi skutkami
niedoborów, których naprawdę można uniknąć. Ciąża to bardzo
specyficzny okres w życiu kobiety. Zapotrzebowanie na składniki
odżywcze wzrasta ze względu na rozwijający się w bardzo szybkim
tempie płód, rozrastające się gruczoły mlekowe, rosnące łożysko. 
To wszystko wymaga dodatkowej energii i mikroskładników, na które
zapotrzebowanie jest znacznie zwiększone.

Nawet kobiety, które zdrowo się odżywiają, mogą nie dostarczyć
wszystkich składników z dietą. 

Czy należy suplementować wszystko? 

Nie, to nie jest potrzebne, wręcz niewskazane. Ja jestem za tym, aby
najpierw zrobić badania i na ich podstawie ocenić co tak naprawdę jest
potrzebne. Dobrze jest zrobić to jeszcze przed ciążą i dać sobie co
najmniej 3 miesiące na przygotowanie do tego bardzo wymagającego dla
kobiety okresu.
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Oczywiście w ciąży też możesz wykonać badania i rozpocząć
suplementację. Zbadaj podstawową morfologię, ferrytynę, żelazo, TSH 
i hormony tarczycy, zobacz, jaki masz poziom witaminy D, kwasu
foliowego i witaminy B12 we krwi i nie zapomnij o homocysteinie 
(w ciąży ten parametr spada, ale nie powinien być za niski ani za wysoki).
Takie podstawowe badania, plus wywiad dotyczący diety dużo powiedzą
Ci na temat tego, co tak naprawdę warto suplementować w okresie ciąży.
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Rodzaje i skład suplementów dla kobiet w ciąży 

Prawie każda firma, zajmująca się produkcją suplementów ma w swojej
ofercie preparat przeznaczony dla kobiet w ciąży. Wybór odpowiedniego,
wcale nie jest taki prosty, należy go dobrać nie tylko pod konkretne
potrzeby ciężarnej, ale też jej preferencje co do wielkości tabletki 
(są osoby, które mają problemy z połykaniem dużych tabletek) czy np.
tryb życia i to, czy może sobie pozwolić na rozdzielenie suplementacji 
na różne pory dnia (co jest bardziej efektywne). 

Dlatego mam nadzieję, że ten e-book pomoże Ci w doborze
odpowiedniego preparatu dla siebie. Większość kobiet korzysta 
z zarekomendowanych przez lekarza multiwitamin, ale nie zawsze jest 
to najlepszy wybór i warto przyjrzeć się składowi, ilościom składników
deklarowaną na opakowaniu oraz konkretnym formom witamin czy
minerałów obecnych w preparacie.

Utarło się, że im więcej składników w jednej tabletce tym lepiej,
tymczasem jest to bardzo złe przekonanie z kilku powodów.
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Po pierwsze, niektóre składniki nawzajem ograniczają swoje wchłanianie.
Nie wszystkie składniki połączone w preparacie w jednej tabletce będą 
się dobrze wchłaniały. 

Przykładem może być żelazo, jeśli znajduje się w jednej tabletce 
z wapniem, to w mojej ocenie przyjmowanie takiego preparatu mija się 
z celem, bo wapń ogranicza wchłanianie żelaza, a co za tym idzie, jego
przyswajalność jest bardzo słaba.
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Po drugie nasz układ pokarmowy, również ma ograniczoną możliwość
wchłaniania, i to, że przyjmujemy tabletkę upakowaną w mikroskładniki 
i minerały, wcale nie oznacza, że to dobrze przyswoimy. 

Na szczęście pojawia się co raz więcej preparatów, których producenci
sugerują, aby przyjmować tabletki w różnych porach dnia i nie łączyć
odpowiednich tabletek ze sobą.

Co ciekawe rekomendacje mówią, że lepiej przyjmować każdy 
z rekomendowanych do suplementowania w ciąży składników oddzielnie
w formie oddzielnych preparatów, a nie multiwitaminy.

I z punktu widzenia wchłaniania ma to ogromny sens, jednak dla kobiety
ciężarnej jest to mało wygodne i dlatego zazwyczaj wybierany jest
preparat, który w jednej tabletce zawiera wszystko

Jak nie powinien wyglądać preparat dla kobiet w ciąży? 

Nie powinien zawierać wszystkich mikro i makro składników w jednej
tabletce. Nie powinien zawierać żelaza, szczególnie jeśli jest przeznaczony 
dla kobiet od początku ciąży (jeśli jest przeznaczony dla kobiet od 2 trymetru,
to już może). 

Nie powinien zawierać syntetycznej formy kwasu foliowego, zamiast tego 
w składzie powinien mieć metylofolian lub foliany w formie kwasu
folinowego. Nie powinien zawierać witaminy B12 w formie
cyjanokobalaminy, zamiast tego może zawierać formę metylokobalaminy,
hydroksykobalaminy lub adenozynokobalaminy.
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Składniki odżywcze, które powinna suplementować kobieta
ciężarna zgodnie z rekomendacjami.

Od stycznia 2020 w Polsce obowiązują nowe rekomendacje Polskiego
Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące suplementacji
kobiet w ciąży. Są one powszechnie dostępne na stronie PTGIP tak,
że każdy ma do nich dostęp. I ta podstawowa rekomendowana
suplementacja dotyczy pięciu podstawowych substancji odżywczych,
jakimi są foliany, jod, witamina D, żelazo i kwasy DHA.

W tym rozdziale skupie się, na omówieniu każdego z tych składników
i opisze tak, żeby przybliżyć wam rekomendacje.

Zaczniemy od najbardziej kontrowersyjnego składnika, jakim jest żelazo.
Dlaczego kontrowersyjny? Bo suplementacja żelazem w momencie, kiedy
nie ma jego niedoborów, po pierwsze jest nieuzasadniona, a po drugie
może być szkodliwa nie tylko dla mamy, ale i dla płodu.
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W praktycznie każdym preparacie multiwitaminowym dla kobiet w ciąży
znajduje się żelazo. W okresie poza dietą zdrowa zbilansowana dieta
praktycznie pokrywa zapotrzebowanie na ten składnik, ale w ciąży
zapotrzebowanie na ten składnik wzrasta  (od 1 mg na dobę w I
trymestrze do 7,5 mg w III).

Wzrost zapotrzebowania wynika ze zwiększonych potrzeb rosnącego
dziecka oraz powiększającej się macicy i objętości krążącej krwi. 

I niestety w ciąży często zauważa się, niedobory żelaza, które
przyczyniają się do anemii (którą definiuje wartość stężenia hemoglobiny
w morfologii poniżej 11g/dl). 

Anemia w ciąży niesie za sobą szereg powikłań, oprócz takich
odczuwalnych przez mamę jako gorsze samopoczucie, zmęczenie po
te poważne jak powikłania okołoporodowe, infekcje, niska masa
urodzeniowa dziecka czy przedwczesny poród. 

Dlatego bardzo ważne jest, aby w ciąży badać się regularnie 
i kontrolować poziomy hemoglobiny a w razie potrzeby dołączyć
suplementację tym składnikiem. 

Badania z ostatnich lat potwierdzają, niekorzystny wpływ nadmiaru
żelaza na przebieg ciąży, który związany jest z powstawaniem
reaktywnych form tlenu (wolnych rodników), który uszkadza tkanki,
przyczynia się do rozwoju indulinooporności, cukrzycy ciążowej czy
wystąpienia stanu przedrzucawkowego (preeklampsji) szczególnie 
u kobiet suplementujących żelazo przed 16 tyg. ciąży (jeśli jest ono
niepotrzebne).
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Bardzo ważne jest, żeby kobieta, która przygotowuje się do ciąży, miała
ferrytynę (wskaźnik magazynu żelaza badany z krwi) na poziomie 60-70
mcg/l. A jeśli w momencie rozpoczęcia ciąży wartości tego wskaźnika są
niższe, to zgodnie z rekomendacjami można rozważyć suplementację
żelazem w ilości 30mg/dzień od 16 tygodnia ciąży, nawet jeśli anemia nie
wystąpiła. 

Wchłanianie żelaza można poprawić, przyjmując preparaty na czczo
lub między posiłkami (tak, aby odstęp od posiłków a przyjęciem
preparatu był ok 2h), w towarzystwie witaminy C 
(może być z suplementu albo popijając ją sokiem z aceroli). 

Ja dodatkowo zawsze rekomenduję moim pacjentkom dodatkową
suplementację probiotykiem (szczep Lactobacillus plantarumh299V) 
oraz Latoferyną (białkiem mleka krowiego dlatego osoby z alergią
powinny być ostrożne) w ilości co najmniej 100mg, bo oba te składniki
mają udokumentowane działanie poprawiające wchłanianie żelaza. 

Warto też rozważyć codzienne picie zakwasu z buraka, bogatego 
w betainę, który jest naturalnym wsparciem w walce z niedoborami tego
pierwiastka.
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Foliany to inaczej witamina B9, o której mam nadzieję, słyszała każda
kobieta. To niezwykle ważny i niezbędny do prawidłowego rozwoju
płodu składnik odżywczy. Foliany uczestniczą w wielu reakcjach 
w naszym organizmie między innymi w metylacjihomocysteiny czy
trassulfuracja homocysteiny oraz przemian folianów, które odpowiadają
za syntezę DNA i białek, podziałów komórkowych czy zwalczanie
wolnych rodników.

Proces metylacji homocysteiny dla organizmu jest niezwykle ważny, 
a szczególnie dla przebiegu ciąży i prawidłowego rozwoju płodu.
Hiperhomocysteinemia wynikająca z niedoboru foliantów (ale też
witaminy B12 i cynku) może nieść za sobą szereg niekorzystnych
skutków i czynnik rozwoju wielu chorób między innymi chorób układu
krążenia i pośrednio wskutek wystąpienia miażdżycy, chorób
otępiennych.

Innymi słowy, procesy przemiany foliantów w organizmie matki są
kluczowe dla uniknięcia wad cewy nerwowej oraz problemów
sercowych i neurologicznych u dziecka, a także dla podziałów
komórkowych, które w tym okresie są bardzo dynamiczne. 

5 kroków do zdrowej suplementacji w ciąży  / dietetykpaulinarog@gmail.com

https://www.instagram.com/dietetykpaulinarog/
https://www.instagram.com/dietetykpaulinarog/
https://www.instagram.com/dietetykpaulinarog/


Na podstawie badań ustalono również dzienną dawkę folianów
zabezpieczającą przed wystąpieniem wyżej wymienionych skutków
niedoborów jako 400 mikrogramów dziennie, z czego 250 mcg
powinno pochodzić z naturalnych foliantów a 150 mcg z kwasu
foliowego dla kobiet w I trymestrze. 

Dla kobiet w II i III trymestrze ta dawka wzrasta do 600 mcg na
dobę a w okresie karmienia 500 mig. Co bardzo istotne,
zamykanie cewy nerwowej u płodu zachodzi w ciągu 28 dni od
zapłodnienia, to bardzo wczesny okres ciąży, w którym wiele
kobiet nie zdaje sobie jeszcze z niej sprawy, a dodatkowo nadal
wiele ciąż jest nieplanowanych. 

Dlatego należy suplementować ten składnik w okresie
prokoncepcyjnym, czyli zanim się jeszcze zajdzie w ciąże. 

Większość suplementów zawiera jednak kwas foliowy, który jest
syntetyczną formą folianów naturalnie występujących. Różnica
między ich budową jest subtelna, ale bardzo znacząca dla działania.
Otóż syntetyczny kwas foliowy musi przejść w naszym organizmie
szereg przemian (zużywając przy tym wiele substratów), aby stać się
aktywną formą foliantów, która następnie, razem z witaminą B12 
i cynkiem jest wykorzystywana do procesu metylacji histaminy
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Tylko aktywne formy folianów, czyli metylofolian i kwas folinowy
(nie foliowy) działają w naszym organizmie. Tymczasem w
rekomendacjach wciąż usilnie podawana jest syntetyczna forma
foliantów, czyli kwasu foliowego. Dla kobiet, które nie mają
polimorfizmu genu MTHFR forma, w jakiej występują foliany, może
nie mieć znaczenia (choć nie wiemy tego do końca), ale dla tych,
które taki polimorfizm posiadają (a bez zrobienia badań
genetycznych, które są rzadkością i które robione są zazwyczaj
dopiero, aby znaleźć przyczynę poronień, a większość nigdy się 
o tym nie dowie) będzie kluczowa.

Polimorfizm genu MTHFR może dotyczyć nawet 50% populacji
ogólnej w Polsce. Gen MTHFR odpowiada za produkcję
reduktazy 5,10 metylotetrahydrofolianowej, czyli enzymu, który
bierze udział redukcji kwasu foliowego do jego aktywnej formy,
czyli 5-metylotetrahydrofolianu (5-MTHF). Przy wystąpieniu
polimorfizmu tego genu, enzym ten działa mniej wydajnie (co nie
znaczy, że nie działa), ale powoduje to, że syntetyczna forma
kwasu foliowego jest niewykorzystana, a do reakcji metylacji
histaminy brakuje formy aktywnej. 

Duże dawki synetetycznego kwasu foliowego mogą kumulować się 
w organizmie i maskować niedobory komórkowe tego składnika lub
niedobory innych witamin z grupy B. Okazuje się, że kobiety 
z polimorfizmem w obrębie tego genu nie powinny przyjmować
kwasu foliowego (to ten syntetyczny) nawet w najmniejszej ilości, 
co jest bardzo trudne, ponieważ niektóre produkty spożywcze są
fortyfikowane (czyli sztucznie wzbogacane) właśnie tym składnikiem
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Mowa tu o płatkach zbożowych, napojach roślinnych, batonach
zbożowych, kaszkach. W niektórych krajach producenci mąk mają
obowiązek dodawać kwas foliowy do swoich produktów. 

Na etykiecie syntetyczny kwas foliowy może być oznaczony jako
kwas pteroiloglutaminowy. Co prawda nie ma wystarczających
dowodów na to, że polimorfizmy w genie MTHFR przyczyniają się
do poronień lub wystąpienia u płodów wad wrodzonych, to w mojej
ocenie, jeśli okaże się, że właśnie to może być przyczyną, to dlaczego
ryzykować i podawać syntetyczny kwas foliowy?

Dlatego swoim pacjentkom, bez względu na to, czy mają wyniki
badań genetycznych, czy nie, dobieram tylko preparaty takie, które
mają aktywne formy foliantów, czyli: -5-MTHF (metylofolian). 
Lub -5-formyl-THF (folinic acid, kwas folinowy). 

Dawki też nie są takie oczywiste, bo dobieram je na podstawie
badania poziomów witamin B12, kwasu foliowego oraz
homocysteiny we krwi- jednak to jest dość indywidualna sprawa, 
ale minimalna dawka do 400 mikrogramów/dziennie.
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Jod to mikroelement, który jest niezbędny między innymi do
prawidłowej syntezy hormonów tarczycy. W ciąży szczególnie ważna
jest prawidłowa praca tego narządu, ze względu na wpływ hormonów
tarczycowych na rozwój układu nerwowego płodu, czynność układu
sercowo-naczyniowego oraz wzrost kości. Przy jego niedoborach
wzrasta ryzyko poronień i porodów przedwczesnych. 

Ze względu na to, że podaż tego składnika z diety nie zawsze
pokrywa zapotrzebowanie a w ciąży jeszcze dodatkowo zwiększa
się potrzeba organizmu na ten mikroskładnik, w rekomendacjach
pojawiły się wytyczne dotyczące suplementacji jodu.

Głównym źródłem tego składnika w diecie są ryby morskie (niestety
cały czas spożywamy ich za mało), nabiał (u niektórych eliminowany
ze względu na nietolerancje lub alergie), jaja oraz sól jodowana (przy
czym inne zalecenia mówią o ograniczeniu spożycia soli ogółem) 
w związku z tym ciężko jest zadbać o prawidłową dawkę dzienną
jodu. 

W ciąży zapotrzebowanie wzrasta, ze względu na rozwijający się
płód, ale też ze względu ma zwiększone wydalanie nerkowe jodu. 
W związku z tym w najnowszych rekomendacjach PTiG zaleca się
suplementację jodem w ilości od 150 do 200 mikrogramów 
u wszystkich kobiet ciężarnych. Nawet u kobiet z chorobami
tarczycy, jednocześnie ważne jest, aby w tym czasie kontrolować
poziomy hormonów tarzcycy (fT3 i fT4) i przysadki sterującej
tarczycą (TSH) raz przeciwciał (antyTPO i antyTG). W przypadku
jodu również jestem za tym, aby wybrać preparat, który jest lekiem.
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Witamina D Mam nadzieję, że o suplementacji tego składnika wiedzą
wszyscy. Witamina D w naszym organizmie odgrywa wiele ważnych
ról, w literaturze można znaleźć określenie prohormon-wspomaga
prawidłowy rozwój komórek, reguluje gospodarkę wapniową w
organizmie, zmniejsza ryzyko stany przedrzucawkowego i cukrzycy 
w ciąży, a także niskiej masy urodzeniowej dziecka.

W Polsce obowiązują rekomendacje dla całej populacji, dotyczące
suplementowania witaminy w okresie jesienno-zimowym w ilości
2000IU. 

Noworodki, niemowlęta i dzieci również powinny otrzymywać tą
witaminę w dawcę zgodnej z ordynacją lekarza. Wynika to z tego,
że odpowiednia podaż witaminy D z dietą jest niewystarczająca
(pokrywa zaledwie ok 20% zapotrzebowania) 
bo pokarmy, które zawierają ten składnik to grzyby, drożdże,
tłuste ryby, tłusty nabiał, jaja, podroby. 

Możemy też syntetyzować ja w skórze pod wpływem promieni UVB,
co oznacza, że wystawiając się codziennie na 15 minut na słońce w
godzinach od 10 do 15, odkrywając 18% powierzchni ciała, bez użycia
filtrów mamy szansę uzyskać jej odpowiednią dawkę dzienną. 
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W Polsce jednak, szczególnie w okresie jesienno-zimowym jest to
niewykonalne ze względu na pogodę i brak słońca- stąd rekomendacje.
Ponadto jest wiele czynników, które mogą sprawić, że nawet
codzienna ekspozycja na słońce będzie niewystarczająca. 

Są nimi: stosowanie filtrów (do czego mimo wszystko bardzo
namawiam, szczególnie w ciąży i u dzieci), pigmentacja skóry- im
ciemniejsza karnacja, tym trudniej zachodzi synteza witaminy D, wiek-
synteza spada z wiekiem, masa ciała- im większa masa ciała, tym
większa jest zapotrzebowanie, któremu trudniej sprostać -przewlekłe
choroby

Dawkę suplementu zawsze ustalam na podstawie wyników badań z
krwi. Warto zbadać sobie poziom witaminy D, czyli marker 25(OH)D3
lub inaczej 25-hydroksykalcyferol. Z moich obserwacji większość
osób ma niedobory, czasami nawet obserwuję niedobory u osób, które
regularnie się suplementują tą witaminą. Zazwyczaj wynika to ze źle
dobranej dawki, wysokiego zapotrzebowania albo słabej jakości
preparatu. 

Prawidłowy poziom witaminy D we krwi powinien wynosić między 
50 a 60 ng/ml. Jest to więcej, niż wskazują normy laboratoryjne,
(które wskazują wartość 31-50), jednak warto sobie
przetłumaczyć, że normy te dotyczą całej populacji, a my
odnosimy się do dorosłych kobiet, które mają zwiększone
zapotrzebowanie ze względu na ciąże.
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Zazwyczaj dawka, jaką rekomenduje pacjentkom to od 2000 do 4000IU
dziennie, w zależności od wyników badań. A preparaty, jakie
rekomenduję, są w formie leków, aby mieć pewność, że dawka, którą
przyjmuje pacjentka, dobrze się wchłania, a ilość witaminy 
D w preparacie zgodna z tym, co producent podaje na opakowaniu.

DHA Kwasy tłuszczowe z rodziny omega 3, szczególnie kwas
dekozaheksaenowy (DHA) są składnikiem błon komórkowych oraz
stanowią budulec osłonek mielinowych neuronów w układzie
nerwowym. Ma wpływ na tworzenie się takich elementów układu
nerwowego jak oczy, mózg i neurotransmitery – czyli komórki
przekazujące informacje. 

Nienasycone kwasy tłuszczowe zmniejszają stany zapalne, stymulują
rozwój układu nerwowego, poprawiają inteligencję, przyspieszają
rozwój psycho-ruchowy oraz zmniejszają objawy ADHD i
nadpobudliwości.

Zależy nam głównie na suplementacji kwasów DHA i EPA – kwas
alfaliponowy (ALA) jest powszechnie dostępny w roślinnych
źródłach, takich jak olej lniany, ale przekształca się w niezbędne
kwasy DHA i EPA zaledwie w 10%. Zakłada się, że powinno się
przyjmować ok. 1g/dobę kwasów tłuszczowych EPA i DHA. 
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Przy wysokim spożyciu tłustych ryb z dobrego źródła można
zmniejszyć ilość przyjmowanych suplementów kwasów EPA i DHA 
do 600 mg/d. Pamiętaj też o tym, że obróbka termiczna zmniejsza ilość
kwasów omega 3. 

Zapotrzebowanie na ten składnik u kobiet ciężarnych wzrasta
szczególnie w III trymestrze, a stosowanie dawek powyżej 2000mg
nie wiązało się z wystąpieniem skutków uroczych, zatem
suplementacja nawet wyższymi dawkami jest bezpieczna, a może
zabezpieczyć zarówno kobietę, jak i dziecko przed skutkami
niedoborów. 

Na rynku dostępne są preparaty pochodzenia zarówno odzwierzęcego,
jak i roślinego, dlatego, jeśli mama jest weganką spokojnie znajdzie dla
siebie preparat z alg, który jest równie skuteczny. Warto jednak zwrócić
uwagę na dawkę samych DHA i dostosować ilość przyjmowanych
tabletek tak, aby przyjmować minimum 200 mg samych kwasów DHA.
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 Dziękuję 
 
Na zakończenie serdecznie dziekuję Ci za poświęcony czas, miło
mi, że pobrałaś mojego e-booka i mam nadzieję, że znalazłaś tu
tylko cenne i przydatne informacje. 

Mam nadzieję, że zostaniemy w kontakcie, obserwuj mnie na
Instagramie, gdzie szczególnie jestem aktywna, w każdy
czwartek, wieczorem organizuję obiady czwartkowe, podczas
których dzielę się wiedzą. Nie może Cię na nich zabraknąć. 

Po wakacjach odbędzie się premiera trzech książek pt „Mamy
pomysł na”, które są przepisem na bezpieczną, spokojną ciążę 
i zdrowie matki oraz maluszka. 

Trzymaj się zdrowo i ciepło! 
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