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witamina E
Witamina E jest substancjà rozpuszczalnà w t∏uszczach. Nie mo˝e 

byç wytwarzana w organizmie, wi´c trzeba jà dostarczaç w po˝y

wieniu. Zarówno u m´˝czyzn, jak i u kobiet witamina E warunkuje 

p∏odnoÊç. Przyczynia si´ równie˝ do zapobiegania poronieniom. 

Mo˝na jà stosowaç u kobiet w cià˝y i matek karmiàcych piersià bez 

obawy o szkodliwy wp∏yw na dziecko. Witamina E usprawnia 

uk∏ad odpornoÊciowy i przyczynia si´ do ochrony przed choroba

mi wywo∏anymi przez bakterie i wirusy. Przyczynia si´ równie˝ do 

leczenia zatruç metalami ci´˝kimi. Stosowana w odpowiednio 

du˝ej dawce (400 mg dziennie) zapobiega powstawaniu zaçmy. 

Uczestniczy w zapobieganiu chorób nowotworowych i w pomniej

szaniu szkodliwych efektów chemioterapii i radioterapii. 

Witamina E, pozytywnie dzia∏ajàc na mi´Ênie, jest przyjazna dla 

serca. Hamujàc zlepianie si´ krwinek przeciwdzia∏a zawa∏om. Ba

dania przeprowadzone w Finlandii i Niemczech wykaza∏y, ˝e 400 

mg witaminy E dziennie daje znacznà popraw´ sprawnoÊci  

psychicznej i fizycznej u osób w zaawaansowanym wieku. Wed∏ug 

statystyk rzàdowych oko∏o 30% Amerykanów cierpi na niedobory 

witaminy E.

Najwa˝niejszà funkcj´ witamina E pe∏ni jako przeciwutleniacz roz

puszczalny w t∏uszczach. Poniewa˝ wa˝nym sk∏adnikiem mózgu sà 

substancje t∏uszczowe – jest on szczególnie nara˝ony na dzia∏anie 

wolnych rodników. Dlatego bez odpowiednich iloÊci witaminy E 

kwasy t∏uszczowe ulegajà  zmianom, które uniemo˝liwiajà im 

prawid∏owe funkcjonowanie. Z tego powodu witamina E dobrze 

chroni komórki mózgu równie˝ przed procesami normalnego  

starzenia si´. 

Logiczne jest, ˝e pierwszymi objawami niedoboru witaminy E sà 

zaburzenia neurologiczne. Udary mózgowe znalaz∏y si´ bowiem, 

obok raka i zawa∏u serca, w pierwszej trójce zabójców ludzi naszej 

cywilizacji.

Jak widzimy, istnieje wystarczajàco du˝o powodów, aby regularnie 

za˝ywaç witamin´ E, zw∏aszcza gdy zbli˝amy si´ do wieku 

Êredniego. 

KorzyÊci wynikajàce ze stosowania:

• zarówno u m´˝czyzn, jak i u kobiet warunkuje p∏odnoÊç

• przyczynia si´ równie˝ do zapobiegania poronieniom

•  usprawnia uk∏ad odpornoÊciowy i przyczynia si´ do ochrony 

przed chorobami wywo∏ywanymi przez bakterie i wirusy

• przyczynia si´ równie˝ do leczenia zatruç metalami ci´˝kimi

•  stosowana w odpowiednio du˝ej dawce (400 mg dziennie) 

zapobiega powstawaniu zaçmy

•  uczestniczy w zapobieganiu chorobom nowotworowym  

i pomniejszaniu szkodliwych efektów ubocznych  

chemioterapii i radioterapii

• pozytywnie dzia∏ajàc na mi´Ênie, jest przyjazna dla serca

• hamujàc zlepianie si´ krwinek przeciwdzia∏a zawa∏om

Chroni mózg na cztery sposoby:

•  neutralizuje wolne rodniki, które wieloletnim  

bombardowaniem uszkadzajà komórki mózgowe

•  reguluje przekazywanie bodêców nie tylko pomi´dzy  

komórkami, ale tak˝e wewnàtrz komórek

•  pe∏ni rol´ w regulacji uk∏adu odpornoÊciowego, przeciwdzia

∏ajàc reakcjom zapalnym, prowadzàcym do udarów i ot´pienia

•  hamuje tworzenie si´ p∏ytek mia˝d˝ycowych, 

ograniczajàcych przep∏yw krwi przez t´tnice

Witamin´ E znajdziesz m.in. w Forever Lite, Forever Lite Ultra i Fo

rever Kids.

W poprzednim wydaniu „Forever” znajdziesz s∏owo wst´pne oraz 
informacje o Omega-3.

Witaminy FLP we wspó∏czesnej profilaktyce
dr Jerzy Oleszkiewicz
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