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Witamina B6
Witamina B6 spe∏nia wiele funkcji w organizmie cz∏owieka. Jest pod

stawowym czynnikiem, od którego zale˝y zdrowie skóry i nerwów 

oraz tworzenie si´ czerwonych krwinek. Wzmacnia odpornoÊç na in

fekcje i hamuje procesy przedwczesnego starzenia si´.

Niedobór witaminy B6 mo˝e powodowaç zaburzenia przekazu impul

sów mi´dzy komórkami nerwowymi oraz niedobór serotoniny, a co 

za tym idzie – pogorszenie nastroju, a nawet depresj´. Wprawdzie 

witamina B6 potrzebna jest do prawid∏owego funkcjonowania mózgu 

we wszystkich grupach wiekowych, ale trzeba jà dostarczaç szcze

gólnie osobom starszym, aby zapobiegaç utracie pami´ci. Badania 

pensjonariuszy domów starców w Finlandii wykaza∏y u 30% z nich 

niedobory witaminy B6.

Uczestniczy we wch∏anianiu bia∏ek i t∏uszczów. Oprócz kwasu folio

wego jest najwa˝niejszà witaminà w cià˝y. Prawie po∏owa kobiet 

ci´˝arnych cierpi na nudnoÊci z powodu niedoboru witaminy B6. 

¸àczna terapia magnezem i witaminà B6 stosowana jest u dzieci au

tystycznych. Dobowe zapotrzebowanie wynosi � mg.

Wi´kszych dawek potrzebujà kobiety w cià˝y i matki karmiàce, spor

towcy, kobiety stosujàce pigu∏ki antykoncepcyjne.

Witamina B6 mo˝e chroniç przed mia˝d˝ycà i zawa∏em serca, gdy˝ 

utrudnia tworzenie si´ blaszki mia˝d˝ycowej w Êcianie t´tnicy. Najle

piej wspó∏pracuje z witaminami B1 i B�, kwasem pantotenowym, wita

minà C i magnezem.

KorzyÊci wynikajàce z za˝ywania:

• pomaga w tworzeniu si´ czerwonych krwinek
•  wp∏ywa na obni˝enie poziomu cholesterolu, 

przez co zapobiega rozwojowi mia˝d˝ycy
• wzmacnia odpornoÊç na infekcje
• hamuje procesy przedwczesnego starzenia si´
• zapobiega utracie pami´ci w miar´ starzenia si´
•  ∏àczna terapia magnezem i witaminà B6 

stosowana jest u dzieci autystycznych
•  pomaga w leczeniu chorób obwodowego 

uk∏adu nerwowego (zapalenia korzonków 
nerwowych, zapalenie nerwów)

• normalizuje kwasotwórczà funkcj´ ˝o∏àdka

Objawy niedoboru:

• drgawki u ma∏ych dzieci
• k∏opoty ze skórà
• zapalenie kàcików ust
• zwi´kszona zapadalnoÊç na infekcje
• anemia
• uczucie zm´czenia i przygn´bienia
• depresja, apatia

grupa 
witamin B
cz. 2

Witaminy te sà rozpuszczalne w wodzie, ∏atwo wi´c ulegajà znisz

czeniu podczas przygotowywania po˝ywienia. Ich nadmiar jest wy

dalany z moczem, a nie gromadzony w organizmie, dlatego muszà 

byç dostarczane codziennie. Praktycznie nie stwarzajà ryzyka prze

dawkowania. 

Najlepsze dzia∏anie witamin z grupy B jest wówczas, gdy sà podawa

ne razem. Wykazujà synergizm, tzn. wzmacniajà nawzajem efekty 

swojego dzia∏ania.

W zwiàzku z tym w produktach FLP – Forever Lite, Forever Kids, 

baton Fast Break – zawarte sà kompleksowo.
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Objawy niedoboru (cd):

• os∏abienie pami´ci
• nerwowoÊç
• bezsennoÊç
• utrata czucia w koƒczynach
• du˝e napi´cie przedmiesiàczkowe
• bóle menstruacyjne
• ∏upie˝

Witamina B9 (folacyna)
Odgrywa ogromnà rol´ w tworzeniu si´ nowych komórek i w zwiàzku 

z tym ma du˝y wp∏yw na prawid∏owy rozwój ludzkiego zarodka. 

Spo˝ywana przed planowanym pocz´ciem i w poczàtkach cià˝y chro

ni p∏ód przed rozszczepieniem kr´gos∏upa. Rozszczep podniebienia, 

zaj´cza warga – mogà byç równie˝ spowodowane niedoborem kwasu 

foliowego w czasie cià˝y.

Witamina ta ginie natychmiast podczas gotowania, dlatego niedobór 

kwasu foliowego jest cz´sto spowodowany ˝ywieniem si´ w sto∏ów

kach i szpitalach, gdzie potrawy trzyma si´ przez d∏ugi czas w wysokiej 

temperaturze. Niedobór kwasu foliowego wykryto u ��% chorych le

czonych chirurgicznie w szpitalach Wielkiej Brytanii.

Dzienne zapotrzebowanie wynosi �00 mcg, a kobiety przed i w czasie 

cià˝y powinny otrzymywaç profilaktycznie oko∏o 800 mcg tej witaminy.

Niedobory kwasu foliowego wyst´pujà u wielu ludzi i uwa˝a si´, ˝e 

jest to najbardziej rozpowszechniona i najgroêniejsza awitaminoza na 

Êwiecie. U oko∏o �5% ludzi stwierdza si´ jej zani˝ony poziom, co stwa

rza problemy zdrowotne, szczególnie u osób w podesz∏ym wieku. 

Przeci´tny Amerykanin po pi´çdziesiàtce spo˝ywa dziennie zaledwie 

�35 mikrogramów kwasu foliowego. Osoby nadu˝ywajàce alkoholu 

wymagajà zwi´kszonej dawki kwasu foliowego, jak równie˝ osoby 

starsze oraz b´dàce na diecie odchudzajàcej.

KorzyÊci wynikajàce z za˝ywania:

•  zapobiega wadom rozwojowym p∏odu,  
np. rozszczepieniu kr´gos∏upa

• pomaga zwalczyç niedokrwistoÊç
• zwi´ksza apetyt i witalnoÊç
• zwi´ksza laktacj´
• polepsza pami´ç
• pozytywnie wp∏ywa na wyglàd skóry

Objawy niedoboru:
• os∏abienie
• kraƒcowe zm´czenie
• bezsennoÊç
• dra˝liwoÊç
• k∏opoty z pami´cià i roztargnienie
• anemia
• opóêniony wzrost

Witamina B12
By∏a ostatnià z odkrytych witamin – w 19�8 r. Poniewa˝ witamina B1� 

znacznie pot´guje energi´, wierzono kiedyÊ, ˝e jest ona cudownym 

lekiem przywracajàcym m∏odoÊç.

Dzia∏anie witaminy B1� jest po∏àczone z dzia∏aniem kwasu foliowego 

(witaminy B9) – niedobór ka˝dej z nich powoduje objawy typowe dla 

niedoboru obu tych substancji.

Zbyt ma∏a iloÊç tej witaminy powoduje nie tylko anemi´, ale równie˝ 

stany zapalne j´zyka, zaburzenia uk∏adu nerwowego, np. utrat´ czu

cia i problemy z koordynacjà ruchów, dr´twienie i mrowienie 

koƒczyn, dezorientacj´, utrat´ pami´ci i ot´pienie.

Przeci´tna Amerykanka w wieku ponad pi´çdziesi´ciu lat otrzymuje 

tylko �3 do �8% zalecanej dawki witaminy B1� w swojej diecie. 

M´˝czyêni w tym samym wieku – 6� do 75% (dane Ministerstwa 

Zdrowia USA).

Ka˝dy cz∏owiek w wieku ponad pi´çdziesi´ciu lat powinien przyjmo

waç dodatkowo witamin´ B1�, aby zapobiec uszkodzeniom neurolo

gicznym spowodowanym przez jej niedobór. W tym wieku jest on naj

cz´Êciej skutkiem z∏ego wch∏aniania, co z kolei jest spowodowane  

zanikowym zapaleniem ˝o∏àdka (Narodowa Akademia Nauk USA).

Dobowe zapotrzebowanie witaminy B1� wynosi 3 mcg.

KorzyÊci wynikajàce z za˝ywania:

• zapobiega st∏uszczeniu wàtroby
• zwi´ksza zu˝ycie tlenu w stanach niedotlenienia
•  wykazuje dzia∏anie przeciwmia˝d˝ycowe: 

sprzyja obni˝eniu poziomu cholesterolu we 
krwi

•  ze wzgl´du na udzia∏ w tworzeniu otoczek 
mielinowych komórek jest niezb´dna  
do funkcjonowania uk∏adu nerwowego

• wzmacnia uk∏ad immunologiczny organizmu

Objawy niedoboru:

• anemia
• zaburzenia natury psychicznej
• zaburzenia cyklu miesiàczkowego
•  zaburzenia neurologiczne, takie jak:  

utrata czucia i problemy z koordynacjà 
ruchów, dr´twienie i mrowienie ràk i nóg, 
dezorientacja, utrata pami´ci i ot´pienie

• niewstrzymanie moczu
• nieprzyjemny zapach cia∏a
• stany zapalne j´zyka

Witamin´ B9 znajdziesz w Polach Zieleni.


