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witamina A

Witamina A jest substancjà rozpuszczajàcà si´ w t∏uszczach. 

Wyst´puje w dwóch formach: jako retinol w produktach pocho

dzenia zwierz´cego, np. w tranie, oraz jako karoten w owocach  

i warzywach o intensywnym zabarwieniu.

Karoten, b´dàc prekursorem witaminy A, po spo˝yciu zamienia si´ 

w t´ witamin´. Jest nietoksyczny i dlatego bezpieczny dla ludzkie

go organizmu. 

Dobowe zapotrzebowanie doros∏ego m´˝czyzny wynosi 5000 j.m. 

(jednostek mi´dzynarodowych), kobiety – �000 j.m. Podczas lakta

cji kobiety powinny zwi´kszyç dzienne spo˝ycie tej witaminy  

o �000 j.m.

Poziom witaminy A obni˝a si´ u palaczy tytoniu! M.in. ten fakt  

lokuje palaczy w grupie wysokiego ryzyka chorób nowotworo

wych.

Objawy niedoboru:

• zmniejszona odpornoÊç na infekcje dróg oddechowych

• os∏abienie wzroku, szczególnie po zachodzie s∏oƒca

• nadwra˝liwoÊç na Êwiat∏o

• wysychanie spojówek

• suche i ∏amliwe w∏osy bez po∏ysku

• kamica nerkowa

• tràdzik

• ró˝nego rodzaju wykwity skórne

•  u dzieci zahamowanie wzrostu oraz nieprawid∏owy rozwój 

z´bów

• sucha i ∏uskowata skóra

• przy równoczesnym niedoborze cynku – utrata w´chu 

KorzyÊci wynikajàce ze stosowania:

•  jest antyutleniaczem, szczególnie dobre wyniki uzyskuje 
si´ podajàc jednoczeÊnie z witaminà E i selenem, które 
równie˝ majà dzia∏anie przeciwutleniajàce

•  jest u˝yteczna w zapobieganiu nowotworom i ich leczeniu; 
szczególne zastosowanie ma u osób leczonych chemio
terapià i radioterapià, poniewa˝ te metody generujà 
tworzenie w organizmie wolnych rodników

•  jest u˝yteczna w leczeniu m∏odzieƒczego tràdziku  
i ∏uszczycy

•  jest skuteczna w leczeniu wielu chorób skóry, w∏àcznie  
z uczuleniem wywo∏anym intensywnym promieniowaniem 
s∏onecznym

•  jest skuteczna w leczeniu wielu chorób okulistycznych  
i zapobieganiu im

•  poprawia cer ,́ hamuje proces starzenia si´ skóry, pomaga 
w leczeniu zmarszczek i tzw. plam starczych na skórze

•  zwi´ksza odpornoÊç na infekcje, szczególnie górnych dróg 
oddechowych

•  dzia∏a dla zdrowia w∏osów, paznokci, dziàse∏ i z´bów

•  ∏agodzi skutki nadczynnoÊci tarczycy

Witamin´ A znajdziesz m.in. w Forever Lite, Forever Lite Ultra  

i Forever Kids.

Witaminy FLP we wspó∏czesnej profilaktyce
dr Jerzy Oleszkiewicz
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