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Witamina B1 (tiamina)
Jest konieczna w procesie trawienia, w pracy uk∏adu nerwowego, 

mi´Êni i serca, wa˝na dla prawid∏owego rozwoju i pracy mózgu.

Szacuje si´, ˝e oko∏o po∏owy populacji krajów uprzemys∏owionych 

cierpi na niewielki, sta∏y niedobór witaminy B1. Kobiety w cià˝y i lu

dzie w podesz∏ym wieku potrzebujà dziennie wi´cej witaminy B1.

Dodatkowe zapotrzebowanie wynosi 1,5 mg. Mo˝e jednak nie wy

starczaç dla mózgu, który pracuje na wysokich obrotach.

KorzyÊci wynikajàce z za˝ywania:

• poprawia samopoczucie, szczególnie u kobiet

•  uczestniczàc w procesie trawienia, pomaga  
w zamianie w´glowodanów na energi´

• wspomaga proces wzrostu

• poprawia sprawnoÊç umys∏owà 

• przeciwdzia∏a niedokrwistoÊci 

•  korzystnie wyp∏ywa na uk∏ad nerwowy, 
mi´Êniowy i czynnoÊç serca

• jest przeciwutleniaczem

• pomaga zwalczyç skutki picia alkoholu

Objawy niedoboru:

• zm´czenie

• brak si∏y w mi´Êniach

• dra˝liwoÊç, z∏y nastrój

• s∏aba pami´ç

• zaburzenia w skupieniu uwagi

Witamina B2 (ryboflawina)
Odgrywa wa˝nà rol´ w metabolizmie cukrów i produkcji energii. 

Uczestniczy równie˝ w produkcji przekaêników nerwowych w mózgu 

(np. serotoniny). Jest te˝ przeciwutleniaczem. Dobowe zapotrzebo

wanie wynosi 1,7 mg. 

Badania wykazujà, ˝e niedobór witaminy B�, który stwierdzono  

u �0% ludzi, jest najcz´Êciej spotykanym niedoborem witaminowym 

w krajach uprzemys∏owionych. W diecie Amerykanów stwierdza si´ 

najwi´ksze niedobory ryboflawiny spoÊród wszystkich innych  

witamin. 

Przy rezygnacji z produktów mlecznych roÊnie ryzyko niedoboru  

witaminy B�. Zapotrzebowanie na ryboflawin´ wzrasta w czasie cià˝y 

i karmienia piersià.
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Witaminy te sà rozpuszczalne w wodzie, ∏atwo wi´c ulegajà znisz

czeniu podczas przygotowywania po˝ywienia. Nadmiar ich jest 

wydalany z moczem, a nie gromadzony w organizmie. Dlatego 

muszà byç dostarczone codziennie. Praktycznie nie stwarzajà ryzy

ka przedawkowania. 

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.



KorzyÊci wynikajàce z za˝ywania:

•  pomaga w utrzymaniu zdrowia skóry, w∏osów 
i paznokci

• poprawia wzrok

• wp∏ywa na proces rozrodczoÊci

• zwi´ksza wydajnoÊç fizycznà

Objawy niedoboru:

•  stan zapalny j´zyka i jamy ustnej, p´kanie 
kàcików ust (zajady)

• wypryski na skórze i na narzàdach p∏ciowych

•  nadwra˝liwoÊç na Êwiat∏o, zapalenie 
spojówek, j´czmieƒ

• Êwiàd pochwy

• uczucie zm´czenia

Witamina B3 (niacyna)
Jest potrzebna do utrzymania prawid∏owych funkcji uk∏adu nerwo

wego, pokarmowego, zachowania zdrowej skóry i syntezy hormo

nów p∏ciowych. Uczestniczy w usuwaniu z krwi nadmiaru szkodliwe

go cholesterolu LDL. Ma w∏aÊciwoÊci przeciwutleniajàce. W Stanach 

Zjednoczonych stosuje si´ niacyn´ zamiast pigu∏ek nasennych, jako 

lek uspokajajàcy, a w po∏àczeniu z witaminà C – w leczeniu alkoholi

zmu i migerny.

Dobowe zapotrzebowanie niacyny wynosi 18 mg, ale kobiety w cià˝y 

i karmiàce matki oraz m´˝czyêni wymagajà wi´kszej dawki.

Uczestniczy w produkcji energii. Ma bardzo du˝y wp∏yw na prac´ 

mózgu.

KorzyÊci wynikajàce z za˝ywania:

• poprawia pami´ç u osób w ka˝dym wieku

•  zmniejszajàc poziom cholesterolu, zapobiega 
chorobom serca

• zapobiega utracie energii

• utrzymuje w zdrowiu skór´ i nerwy

• ma w∏aÊciwoÊci przeciwutleniajàce

Objawy niedoboru:

•  ∏uskowate zapalenie skóry, nazywane „szorstkà 
skórà”

• nieprzyjemny oddech

• depresyjne nastroje

• czerwony, obrz´kni´ty j´zyk

• nie˝yt ˝o∏àdka i jelit

Witamina B5 
(kwas pantotenowy)
Uczestniczy w budowie komórek koniecznych dla zdrowia skóry  

i w∏osów. Zapewnia prawid∏owy rozwój oÊrodkowego uk∏adu nerwo

wego. Odgrywa znaczàcà rol´ w metabolizmie cukrów, t∏uszczów  

i bia∏ek. Kwas pantotenowy jest konieczny do wytwarzania przeciw

cia∏, dlatego ostatnimi czasy sta∏ si´ niezwykle popularnym suple

mentem ze wzgl´du na mo˝liwoÊç pot´gowania energii i zwalczania 

infekcji. 

Mo˝e byç syntetyzowana w organizmie przez bakterie jelitowe.  

Ten fakt nadaje szczególnà rang´ i sens stosowania po ka˝dej terapii 

antybiotykiem Forever Active Probiotic. 

Dobowe zapotrzebowanie wynosi 10 mg. W leczeniu niedoborów 

stosuje si´ dawki wielokrotnie wi´ksze.

KorzyÊci wynikajàce z za˝ywania:

• zwi´ksza odpornoÊç na infekcje

•  zmniejsza poziom cholesterolu oraz ryzyko 
chorób serca

• przyspiesza gojenie ran

•  pomocna w leczeniu zaburzeƒ czynnoÊci 
tarczycy i nadnerczy

•  stosowana w leczeniu zapaleƒ 
wielonerwowych i nerwobóli

Objawy niedoboru:

• wzrasta podatnoÊç na infekcje

• skurcze mi´Êniowe i dr´twienie koƒczyƒ

• rozwija si´ os∏abienie, szybkie m´czenie si´

• bezsennoÊç

• pogarsza si´ trawienie

• wypadanie w∏osów i przedwczesna siwizna

Pozosta∏e witaminy z grupy B w nast´pnym wydaniu Forever.


