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Beauty in a tablet – public knowledge about nutraceuticals

Subject of research: Dietary supplements are products which 
supplement a proper diet with vitamins, bioelements and other 
biologically active compounds. Nutricosmetics contain vitamin, 
mineral and biologically active compounds that have a positive effect 
on the appearance of the skin, nails and hair. The constantly growing 
consumption of dietary supplements, including preparations improving 
the condition of the skin of the hair and nails, promotes the creation 
of new preparations, but does not increase public awareness of the 
products used.
Research objective: The aim of the study was to verify patients’ 
knowledge of dietary supplements, with particular emphasis on 
preparations improving the condition of skin, hair and nails, determining 
the amount of supplements taken and assessing the awareness of the 
combinations used, as well as determining the factors determining the 
choice of a particular preparation.
Materials and methods: The survey was conducted from December 
2019 to April 2020 with the participation of a random group of 
170 respondents, using the author’s anonymous questionnaire 
containing 33 questions.
Results: Based on the results obtained, it can be said that 95% of 
respondents know the definition of a dietary supplement, but only 
47% of respondents know that they are intended for healthy people, 
54% of respondents declare taking dietary supplements that support 
the condition of the skin, hair and nails, 1/3 of respondents when 
choosing a preparation do not pay attention to whether it is a medicine 
or a dietary supplement, and 40% of respondents are not aware 
of the differences resulting from the different registration of both 
preparations. Over 70% of respondents buy dietary supplements at 
the pharmacy, but only a quarter of respondents use the pharmacist’s 
professional advice. Almost 40% of respondents simultaneously use two 
or more dietary supplements, without being aware of the possibility of 
overdose of active substances contained in the preparations taken. Only 
half of the respondents are satisfied with the effects achieved thanks to 
the use of dietary supplements that improve the condition of the skin, 
hair and nails.
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Wprowadzenie

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywno-
ści i żywienia suplement diety to środek spożyw-
czy stosowany w celu uzupełnienia prawidłowej 
diety, stanowiący skoncentrowane źródło wita-
min, minerałów bądź innych substancji, wyka-
zujący efekt odżywczy lub inne działanie fizjolo-
giczne [1]. Wzrost zainteresowania społeczeństwa 
suplementami diety wykorzystywanymi w pro-
cesach samoleczenia oraz brak kontroli specja-
listów nad przyjmowanymi preparatami spra-
wia, że niemal 70% Europejczyków, blisko 80% 
Amerykanów i około 50% Polaków, którzy ukoń-
czyli 18 rok życia deklaruje stałe przyjmowa-
nie przynajmniej jednego produktu dostępnego 
bez recepty (OTC). Najwyższe wskaźniki spoży-
cia suplementów diety i preparatów dostępnych 
bez recepty charakteryzują kraje takie jak: Tur-
cja, Węgry, Rosja i Chorwacja – około 80%. Nato-
miast Słoweńcy, Austriacy i Portugalczycy repre-
zentują populacje, wśród których odsetek osób 
stale zażywających suplementy diety jest najniż-
szy – około 35% [2, 3, 4].

Dane uzyskane z raportu Komisji Europejskiej 
wskazują na rosnący od wielu lat popyt w obszarze 
suplementów diety. W latach 1997–2005 odnoto-
wano największy na polskim rynku wzrost sprze-
daży suplementów wynoszący 220%. W 2015 r. 
Polacy zakupili 190 mln opakowań suplementów 
diety, wydając łącznie kwotę 3,5 mld zł. Rosnąca 
popularność rynku suplementów diety sprawia, że 
w latach 2017–2020 odnotowuje się stały 8% roz-
wój tej dziedziny gospodarki [5].

Większość występujących na świecie systemów 
prawnych wyróżnia następujące grupy produktów: 
leki, suplementy diety oraz kosmetyki. Ponadto 
wyróżnione zostały sektory, w obrębie których 
klasyfikuje się bio-, nutri- czy dermokosmetyki, 
nieposiadające odrębnego prawodawstwa, które 
podlegają Ustawie o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia bądź regulacjom prawa dotyczącym 
kosmetyków [1]. Brak jasno określonych definicji 
poszczególnych kategorii oraz zasad ich klasyfika-
cji sprawia, że różni producenci w odmienny spo-
sób klasyfikują preparaty o tym samym składzie 

Conclusions: Respondents have basic knowledge about dietary 
supplements used, but constant public education is needed regarding 
specialist knowledge regarding the quality and method of taking dietary 
supplements.
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[6]. Suplement diety stanowiący skoncentrowane 
źródło witamin i/lub składników mineralnych 
w świetle prawa traktowany jest jako środek spo-
żywczy (żywność), który dostępny jest w obrocie 
w postaci umożliwiającej jego dawkowanie [7]. Pra-
widłowo zbilansowana dieta pozwala na dostar-
czenie organizmowi wszystkich niezbędnych 
składników odżywczych, jednak nieracjonalne 
odżywianie, u podstaw którego leżą zaniedbania 
fizjologiczne, psychologiczne i socjoekonomiczne, 
prowadzą do nadmiernej konsumpcji bądź powsta-
wania niedoborów pokarmowych. Podstawo-
wym zastosowaniem suplementów diety jest więc 
poprawa stanu zdrowia i utrzymanie homeostazy 
organizmu [8].

Suplementy diety 
wpływające na kondycję skóry, włosów 
i paznokci – nutrikosmetyki

Starzenie skóry oraz jej wytworów, do któ-
rych zalicza się włosy i paznokcie, jest naturalnym 
procesem postępującym wraz z wiekiem. Ozna-
kami starzenia skóry są: powstawanie zmarsz-
czek, utrata elastyczności, zmiana koloru oraz 
zmniejszenie stopnia nawilżenia skóry. Czyn-
nikami wewnątrzpochodnymi, które przyczy-
niają się do starzenia skóry są: zaburzenia gospo-
darki hormonalnej, czynniki genetyczne oraz 
naturalna mimika twarzy, a do zewnątrzpo-
chodnych czynników zalicza się wpływ zanie-
czyszczeń i promieniowania UV [9]. Nadmierne 
wypadanie włosów (>100 szt. dziennie), będące 
objawem zaburzenia fizjologicznego cyklu włosa, 
jest skutkiem występowania niedoborów żywie-
niowych, zaburzeń hormonalnych lub może być 
wywołane poprzez działanie czynników egzo-
gennych takich jak temperatura oraz ich nieod-
powiednia stylizacja i pielęgnacja [10]. Szczególną 
rolę na rynku suplementów diety przypisuje się 
preparatom poprawiającym kondycję skóry, wło-
sów i paznokci, określanych mianem nutriko-
smetyków. Pojęcie to wprowadzone przez Fun-
dację do Spraw Innowacji w Medycynie (USA) 
w 1979 r. ostatecznie zdefiniowano w 1999 r. 
Mianem nutrikosmetyków określa się dodatki 
dietetyczne, których zadaniem jest dostarcze-
nie skoncentrowanej formy określonego skład-
nika bioaktywnego, występującego w pożywieniu 
w postaci innej niż pożywienie, które stoso-
wane są w celu poprawy stanu zdrowia, w daw-
kach wyższych niż dostarczane z normalnym  
pożywieniem [11].

Pomimo stałego rozwoju przemysłu kosme-
tycznego i wprowadzania innowacji w zakresie 
formulacji preparatów aplikowanych bezpośred-
nio na skórę w postaci nano-form oraz za pomocą 
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specjalnych nośników, takich jak liposomy, mikro-
kapsułki czy kompleksy molekularne, skóra nadal 
pozostaje organem odpowiedzialnym za ochronę 
organizmu przed wnikaniem ksenobiotyków. 
Skutkuje to niską biodostępnością aktywnych 
składników zawartych w kosmetykach, stosowa-
nych bezpośrednio na warstwę rogową naskórka. 
Ponadto warto podkreślić, że prowadzone badania 
kliniczne przemawiają za możliwością zwiększe-
nia skuteczności działania niektórych składników 
czynnych wykorzystywanych w pielęgnacji skóry 
poprzez ich podawanie doustne, dlatego wprowa-
dzenie nutrikosmetyków jako preparatów nowej 
kategorii wydaje się być zasadnym postępowa-
niem [6].

Składniki suplementów diety 
poprawiających kondycję skóry, 
włosów i paznokci
Kluczowy wpływ na stan skóry, włosów 

i paznokci ma prawidłowe odżywienie organi-
zmu, przekładające się na stan tkanki podskórnej, 
cebulki włosa oraz macierzy paznokcia. Nieod-
powiednia kondycja skóry i jej wytworów skła-
nia do zakupu suplementów diety mających za 
zadanie poprawę ich odżywienia i wyglądu [12]. 
Zgodnie z raportem Komisji Europejskiej liczba 
substratów wykorzystywanych w produk-
cji suplementów diety wynosi około 400, spo-
śród których połowę stanowią witaminy i skład-
niki mineralne [5, 13]. Spośród podstawowych 
składników aktywnych zawartych w suplemen-
tach wyróżnia się lipidy, peptydy, polisacharydy, 
minerały i witaminy. Dodatkowo wyróżnia się 
produkty pochodzenia roślinnego zawierające 
flawonoidy, fitoestrogeny, oraz wyciągi ziołowe, 
które nie posiadają określonych norm warun-
kujących ich dziennie, bezpieczne spożycie  
[14, 15, 16].

Lipidy (kwasy omega-3) 
Głównie wielonienasycone kwasy tłuszczowe, 

do których zaliczają się kwas dokozaheksaenowy, 
eikozapentaenowy, linolowy i linolenowy. Dzięki 
właściwościom hamującym indukcję i rozwój pro-
cesu zapalnego stosowane są w leczeniu stanów 
zapalnych skóry, łagodzeniu objawów fotostarze-
nia oraz wspomagają gojenie ran.

Peptydy 
Podstawowym białkiem strukturalnym odpo-

wiedzialnym za utrzymanie dobrej kondycji skóry, 
włosów i paznokci jest kolagen. Doustna suple-
mentacja kolagenu znacząco poprawia nawilżenie 
skóry poprzez zwiększenie syntezy kwasu hialu-
ronowego oraz jej elastyczność, a także wspomaga 
tworzenie kreatyny.

Polisacharydy 
Kluczowym polisacharydem odgrywają-

cym rolę w utrzymaniu prawidłowego nawilże-
nia skóry jest kwas hialuronowy, odgrywający 
ważną rolę w procesach metabolicznych zacho-
dzących w skórze właściwej. Zmniejszająca się 
wraz z wiekiem zawartość kwasu hialuronowego 
w naskórku przyczyna się do zmniejszenia zdol-
ności zatrzymywania wody, co sprzyja przesusza-
niu skóry. Suplementacja kwasu hialuronowego 
pozwala więc na poprawę nawilżenia i elastyczno-
ści skóry, a także zmniejszenia głębokości powsta-
łych zmarszczek.

Minerały 
Głównymi minerałami biorącymi udział 

w utrzymaniu prawidłowej kondycji skóry wło-
sów i paznokci są cynk i selen dzięki wykazywa-
nym przez nie właściwościom antyoksydacyjnym 
[15, 16].

Witaminy [15, 16]:
 - witamina E (tokoferol), której rola polega na 

ochronie antyoksydacyjnej lipidów naskórka 
przed promieniowaniem UV, łagodzeniu opa-
rzeń i podrażnień skóry. Dodatkowym dzia-
łaniem tokoferolu jest poprawa nawilżenia, 
elastyczności, wygładzenia i jędrności skóry, 
a także łagodzenie podrażnień i obrzęków;

 - witamina C wywiera pośredni wpływ na 
stan skóry, włosów i paznokci, ponieważ jest 
kofaktorem hydroksylazy prolilowej i lizylo-
wej - enzymów odpowiedzialnych za stabili-
zację potrójnej helisy kolagenu oraz stymulację 
jego syntezy. Kwas askorbinowy stosowany jest 
zarówno w postaci doustnej jak i miejscowej, 
jako 5-10% kremy. Witamina C ze względu na 
swoje właściwości rozjaśniające i złuszczające, 
wykorzystywana jest do likwidacji zmian pig-
mentacyjnych, a ponadto wykazuje korzystny 
wpływ na tkankę podskórną ograniczając 
powstawanie zmarszczek i poprawiając foto-
protekcję skóry;

 - witaminy grupy B – biorą udział w utrzy-
maniu odpowiedniej wytrzymałości mecha-
nicznej skóry, włosów i paznokci, a także za 
ich odpowiednie nawilżenie. Stosowane są 
w leczeniu stanów zapalnych skóry i zmian  
trądzikowych.

Koenzym Q10
Koenzym Q10, będący integralną częścią łań-

cucha oddechowego każdej komórki odgrywa klu-
czową rolę w procesach przeciwutleniania, chro-
niąc skórę przed działaniem reaktywnych form 
tlenu (RFT), powstałych w wyniku działania pro-
mieniowania UV [17].
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Glutation
Główny endogenny antyoksydant, działa-

jący w organizmie jako układ oksydo-reduk-
cyjny, chroni grupy tiolowe białek, umożliwiając 
usuwanie z ustroju wolnych rodników, azoto-
wych produktów przemiany materii i chlorowco-
pochodnych. Dodatkowo tripeptyd bierze udział 
w wytwarzaniu koenzymu Q10 i odnowie witamin 
C i E. Niska biodostępność cysteiny zawartej w die-
cie ogranicza szybkość jego syntezy [18].

Polifenole
Wtórne metabolity roślin, wykazujące ochronne 

działanie przed promieniowaniem UV. Odgrywają 
ważną rolę w procesach zapobiegających utlenia-
niu struktur komórkowych [15].

Powyższe dane stały się powodem stworzenia 
ankiety mającej na celu ocenę stanu wiedzy społe-
czeństwa na temat suplementów diety, wspomaga-
jących kondycję skóry, włosów i paznokci zarówno 
w aspekcie rozumienia samego pojęcia suplementu 
diety, jak i znajomości składu oraz przewidywa-
nych efektów działania zażywanych preparatów.

Cel badań

Cel przeprowadzonych badań stanowiły:
 - ocena wiedzy respondentów na temat dostęp-

nych na rynku suplementów diety, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem suplementów diety 
rekomendowanych przez producentów 
jako poprawiające kondycję skóry, włosów 
i paznokci;

 - określenie ilości spożywanych suplementów 
diety oraz analiza wiedzy dotyczącej efektów 
działania stosowanych połączeń;

 - określenie rodzaju czynników wpływających 
na proces decyzyjny konsumentów podczas 
wyboru suplementów diety poprawiających 
kondycję skóry, włosów i paznokci.

Materiały i metody

Anonimowe badanie przeprowadzono wśród 
170 respondentów z wykorzystaniem autor-
skiego kwestionariusza ankietowego. W badaniu 
udział wzięło 151 (88,8%) kobiet oraz 19 (11,2%) 
mężczyzn. Znaczącą większość ankietowanych 
– 68,2%, stanowiły osoby w przedziale wieko-
wym 18–30 lat. Pozostali respondenci to odpo-
wiednio osoby w wieku poniżej 18 roku życia – 
2,4%, 30–40 lat około 15,9%, 40–50 lat około 
8,2% oraz osoby powyżej 50 roku życia stano-
wiące około 5% ankietowanych. W badaniu wzięło 
udział 3,5% respondentów z wykształceniem pod-
stawowym, 29,4% z wykształceniem średnim oraz 

23,5% z wykształceniem wyższym medycznym 
i 43,5% z wykształceniem wyższym niemedycz-
nym. Badanie prowadzono od grudnia 2019 r. do 
kwietnia 2020 r. Kwestionariusz ankiety składał 
się z 33 pytań, z czego 28 stanowiły pytania jed-
nokrotnego, a 5 wielokrotnego wyboru.

Badawcza część kwestionariusza złożona była 
z ogólnych pytań dotyczących wiedzy na temat 
suplementów diety oraz pytań ściśle związanych 
z grupą preparatów służących poprawie kondycji 
skóry, włosów i paznokci.

Wyniki

Na podstawie analizy uzyskanych wyników 
można stwierdzić, że znacząca większość – 94% 
ankietowanych, zna definicję suplementu diety, 
a jedynie 6% respondentów przyznało, że defini-
cja suplementu diety nie jest im znana (rycina 1.A). 
Najliczniejszą grupą, która zadeklarowała brak 
znajomości definicji suplementu diety były osoby 
z wykształceniem podstawowym – około 16%.

Czterdzieści osiem procent ankietowanych pra-
widłowo odpowiedziało, że osoby odżywiające się 
w sposób znormalizowany stanowią grupę, dla 
której przeznaczone są suplementy diety. Pozo-
stali respondenci wskazywali, że suplementy prze-
znaczone są dla chorych – 2%, osób z niedobo-
rami składników odżywczych – 43% oraz osób 
na specjalnych dietach eliminacyjnych, do któ-
rych zaliczyć można wegan czy wegetarian – 8% 
(rycina 1.B).

Z przeprowadzonego badania ankietowego 
wynika, że 54% respondentów zażywa suplementy 
diety, których celem jest poprawa kondycji skóry, 
włosów i paznokci, natomiast 46% ankietowanych 
nie stosuje tego rodzaju preparatów (rycina 1.C). 
Największy odsetek osób zażywających suplementy 
diety reprezentowany jest przez osoby z wykształ-
ceniem wyższym niemedycznym – około 70% oraz 
średnim – około 50%. Ponad połowa badanych 
sięga po suplementy diety wspomagające jakość 
skóry, włosów i paznokci, gdy widoczne jest pogor-
szenie kondycji skóry i jej przydatków. Po oma-
wiane preparaty sięga 4% respondentów w okre-
sie ciąży i laktacji, natomiast 3% badanych używa 
suplementów w celu łagodzenia objawów łysienia 
androgenowego. Preparaty poprawiające wygląd 
włosów, skóry i paznokci stale stosuje 13% ankie-
towanych.

Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez 
ankietowanych, można stwierdzić, że ponad 
1/3 osób podczas wyboru preparatu wspomagają-
cego kondycję skóry, włosów i paznokci nie zwraca 
uwagi czy wybrany środek jest lekiem, czy suple-
mentem diety (rycina 2.A). Kategoria dostępności 
produktów wpływających na kondycję skóry i jej 
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Rycina 1. A. Znajomość definicji suplementu diety wśród respondentów. B. Grupa społeczna, dla której przeznaczone są suplementy 
diety. C. Odpowiedzi respondentów dotyczące zażywania suplementów diety poprawiających kondycję skóry, włosów i paznokci.
Figure 1. A. Respondents’ knowledge of the definition of a dietary supplements. B. Social group for which dietary supplements are 
intended. C. Respondents' responses regarding taking dietary supplements that improve the condition of the skin, hair and nails.

A B C

Osoby znające prawidłową definicję 
suplementu diety

Osoby nie znające prawidłowej definicji 
suplementu diety

94%

6%

Tak Nie

54%

46%

Osoby zdrowe Chorzy

Osoby na specjalnych dietach

Osoby z niedoborami składników odżywczych

47%
43%

8%
2%

A

Osoby zwracające uwagę czy preparat 
jest lekiem czy suplementem diety

Osoby nie zwracające uwagi czy preparat 
jest lekiem czy suplementem diety

68%

32%

B

Osoby zwracające uwagę na zawartość 
substancji czynnych w preparacie

Osoby nie zwracające uwagi na zawartość 
substancji czynnych w preparacie

35%

65%

C

Osoby zwracające uwagę 
na zawartość substancji leczniczych 
w preparatach ziołowych

Osoby nie zwracające uwagi 
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Rycina 2. A. Odpowiedzi respondentów dotyczące wyboru rodzaju preparatu 
poprawiającego kondycję skóry, włosów i paznokci. B. Odpowiedzi respondentów 
dotyczące zwracania uwagi na zawartość składników aktywnych w preparatach 
poprawiających kondycję skóry, włosów i paznokci. C. Odpowiedzi respondentów 
dotyczące zwracania uwagi na standaryzację zawartości substancji leczniczych 
w preparatach ziołowych. D. Odpowiedzi respondentów dotyczące zwracania uwagi 
na zawartość aminokwasów siarkowych w preparatach poprawiających kondycję 
skóry, włosów i paznokci.
Figure 2. A. Respondents' answers regarding the choice of the type of preparation 
improving the condition of the skin, hair and nails. B. Respondents' responses 
regarding paying attention to the content of active ingredients in preparations 
improving the condition of the skin, hair and nails. C. Respondents' responses 
regarding attention to standardization of medicinal substances in herbal preparations. 
D. Respondents' responses regarding paying attention to the content of sulfur amino 
acids in preparations improving the condition of the skin, hair and nails.
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przydatków jest kluczowa dla osób z wykształ-
ceniem podstawowym, średnim oraz wyższym 
medycznym – około 75%.

Zebrane odpowiedzi pozwalają stwierdzić, że 
65% ankietowanych zwraca uwagę na zawartość 
składników aktywnych w wybieranych prepa-
ratach (rycina 2.B). Aspekt zawartości składni-
ków czynnych odgrywa kluczową rolę w procesie 
wyboru preparatów przez respondentów z wyż-
szym wykształceniem medycznym – około 80%.

Uzyskane odpowiedzi pozwalają stwierdzić, że 
ponad 60% ankietowanych nie zwraca uwagi na 
standaryzację zawartości substancji aktywnych 
w preparatach ziołowych (rycina 2.C). Respondenci 
z wykształceniem podstawowym oraz wyższym 

niemedycznym przywiązują najmniejszą wagę 
do standaryzacji preparatów ziołowych – jedynie 
około 30% ankietowanych bierze pod uwagę oma-
wiane dane podczas wyboru suplementu diety.

Zgodnie z uzyskanymi odpowiedziami 70% 
ankietowanych uważa, że podstawowym skład-
nikiem aktywnym wpływającym na kondycję 
skóry, włosów i paznokci jest biotyna. Pozostałe 
substancje to kwas hialuronowy – 32%, ekstrakt ze 
skrzypu polnego – 53%, witaminy – 52%, kolagen 
– 52%, wyciąg z pokrzywy – 42% oraz kwas pan-
totenowy – 29%. Czterdzieści procent responden-
tów twierdzi, że aminokwasy siarkowe, do których 
zaliczyć można L-cysteinę czy L-metioninę są klu-
czowymi składnikami dla poprawy kondycji wło-
sów (rycina 3). Obecność aminokwasów siarko-
wych w suplementach diety jest ważna jedynie dla 
25% badanych (rycina 2.D). Respondenci reprezen-
tujący grupę społeczną z wykształceniem podsta-
wowym w ogóle nie zwracają uwagi na zawartość 
aminokwasów siarkowych.

Na podstawie uzyskanych wyników można 
stwierdzić, że znacząca większość respondentów 
– 72%, kupuje suplementy diety w aptece. Pozo-
stałymi miejscami, w których ankietowani zaopa-
trują się w suplementy są sprzedaż internetowa – 
13%, drogerie – 14% oraz sklepy spożywcze – 1% 
(rycina 4.A).

Na podstawie wyników przeprowadzonych 
badań, można stwierdzić, że znacząca więk-
szość ankietowanych – 85%, szuka informacji na 
temat suplementów w internecie. Trzydzieści sześć 
procent badanych polega na danych dostępnych 
w czasopismach i reklamach telewizyjnych, nato-
miast zaledwie 1/4 respondentów korzysta z facho-
wej wiedzy farmaceuty bądź lekarza (rycina 4.B). 
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Rycina 3. Substancje aktywne zawarte w preparatach poprawiających 
kondycję skóry, włosów i paznokci.
Figure 3. Active substances contained in preparations that improve the 
condition of the skin, hair and nails.

Rycina 4. A. Odpowiedzi respondentów dotyczące zakupywania suplementów diety. B. Odpowiedzi respondentów dotyczące 
źródeł, z których czerpią wiedzę na temat suplementów diety wspomagających kondycję skóry, włosów i paznokci.
Figure 4. A. Respondents' responses regarding the purchase of dietary supplements. B. Respondents' answers regarding the sources 
from which they learn about dietary supplements supporting the condition of the skin, hair and nails.
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Osoby z wykształceniem podstawowym najczę-
ściej sięgają po poradę farmaceutów – około 50%.

Postać suplementu diety odgrywa dużą rolę 
zarówno z perspektywy jego codziennego stoso-
wania, jak i zapewnienia odpowiednich warunków 
jego produkcji i jakości. Suplementy diety w postaci 
kapsułek preferuje 81% respondentów, substan-
cji płynnych – 6%, saszetek – 6%, natomiast 7% 
ankietowanych wybiera żelki (rycina 5.A).

Na podstawie przeprowadzonego badania 
można stwierdzić, że niemal 40% ankietowanych 
zażywa jednocześnie kilka suplementów diety. 
Stosowanie dwóch suplementów diety deklaruje 
20% respondentów, a 12% przyjmuje trzy suple-
menty. Jednoczesne przyjmowanie 4 lub więcej 
suplementów diety jednocześnie deklaruje 6% 
ankietowanych (rycina 5.B). Najwięcej suplemen-
tów diety zażywają osoby z wykształceniem wyż-
szym medycznym – około 50% ankietowanych tej 
grupy zażywa jednocześnie dwa suplementy diety 
lub więcej.

Jednoczesne przyjmowanie kilku suplemen-
tów diety zawierających te same substancje czynne 
może być przyczyną ich przedawkowania, czego 
świadomych jest jedynie 56% ankietowanych 
(rycina 5.C). Z ryzyka związanego z jednocze-
snym stosowaniem wielu suplementów nie zdaje 
sobie sprawy 44% badanych. Ponadto, niemal 25% 
respondentów nie wie, że składniki czynne wystę-
pujące w suplementach diety wpływają na funk-
cjonowanie całego organizmu, wykazując oprócz 
działania wspomagającego kondycję skóry, włosów 
i paznokci także wpływ na układ odpornościowy 
czy wydalniczy.

Na podstawie uzyskanych wyników, można 
stwierdzić, że kluczowym czynnikiem decydują-
cym o wyborze danego preparatu poprawiającego 
kondycję skóry, włosów i paznokci dla ponad 60% 
respondentów jest opinia osób, które wcześniej 
stosowały suplement. Niemal 45% ankietowanych 
deklaruje, że podczas wyboru suplementu diety 
kieruje się składem preparatu. Dla 40% respon-
dentów czynnikiem wpływającym na wybór odpo-
wiedniego preparatu jest cena, 10% ankietowanych 
kieruje się reklamą produktu, natomiast dla 34% 
badanych ważna jest rekomendacja farmaceuty lub 
lekarza (rycina 6).

Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że około 
40% badanych jest świadoma, że osiągnięcie 
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Rycina 6. Odpowiedzi respondentów dotyczące czynników, którymi 
kierują się podczas wyboru suplementu diety.
Figure 6. Respondents' responses regarding the factors that guide them 
when choosing a dietary supplement.

Rycina 5. A. Odpowiedzi respondentów dotyczące preferowanej formulacji suplementów diety wspomagających kondycję skóry, 
włosów i paznokci. B. Odpowiedzi respondentów dotyczące ilości jednocześnie stosowanych suplementów diety. C. Odpowiedzi 
respondentów dotyczące możliwości przedawkowania składników aktywnych występujących w suplementach diety.
Figure 5. A. Respondents' responses regarding the preferred formulation of dietary supplements supporting the condition of the 
skin, hair and nails. B. Respondents' answers regarding the amount of dietary supplements used simultaneously. C. Respondents' 
answers regarding the possibility of overdose of active ingredients found in dietary supplements.
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odczuwalnych rezultatów wynikających ze stoso-
wania suplementów diety jest możliwe dopiero po 
upływie trzech miesięcy. Grupą cechującą się naj-
mniejszą świadomością dotyczącą czasu koniecz-
nego do uzyskania efektów suplementacji są 
respondenci z wykształceniem wyższym nieme-
dycznym – około 27%. Około 5% respondentów 
błędnie wskazuje, że uzyskane efekty stosowa-
nia suplementacji widoczne są od razu po jej roz-
poczęciu, 20% ankietowanych uważa, że rezul-
taty widoczne są po 1–2 tygodniach, natomiast 
38% twierdzi, że potrzeba miesiąca, aby zauważyć 
efekty (rycina 7.A).

Uzyskane odpowiedzi pozwalają stwierdzić, 
że ponad 75% ankietowanych prawidłowo stosuje 
suplementy diety, zażywając je zgodnie z zalece-
niami zawartymi w ulotce informacyjnej lub na 
opakowaniu preparatu (rycina 7.B). Zażywanie 
suplementu diety w mniejszej ilości niż zalecona 
deklaruje 16% respondentów, natomiast ponad 
8% badanych zażywa produkty wspomagające 
kondycję skóry włosów i paznokci w większej ilo-
ści niż zalecona. Respondenci, którzy twierdzą, 
że przerywanie suplementacji nie jest konieczne 
stanowią 1/4.

Niemal 90% ankietowanych uważa, że istnieją 
zasadnicze różnice we wchłanianiu przez organizm 
substancji aktywnych zawartych w preparatach 

poprawiających kondycję skóry, włosów i paznokci 
w porównaniu z pożywieniem. Około 34% respon-
dentów twierdzi, że składniki aktywne w suple-
mentach diety wchłaniane są w większym stop-
niu niż składniki pokarmowe, około 42%, uważa, 
że składniki suplementów wchłaniane są szybciej 
niż pożywienie, natomiast ponad 23% twierdzi, że 
substancje aktywne trafiają ściśle do miejsca prze-
znaczenia (np. skóry).

Wyniki wskazują, że połowa responden-
tów nie jest zadowolona z efektów uzyskanych 
po przeprowadzeniu kuracji suplementami diety  
(rycina 7.C).

Dyskusja

Suplement diety to środek spożywczy stoso-
wany w celu uzupełnienia prawidłowo zbilanso-
wanej diety u osób zdrowych [1]. Wprowadzenie 
suplementacji powinno być poprzedzone diagno-
styką pacjenta – zebraniem wywiadu lekarskiego, 
dietetycznego, a także przeprowadzeniem badania 
fizykalnego, mającego na celu określenie czynni-
ków ryzyka prowadzących do rozwoju niedoboru 
składników odżywczych. W uzasadnionych przy-
padkach powinny zostać przeprowadzone rów-
nież szczegółowe badania laboratoryjne. Wpro-
wadzenie suplementacji określonych składników 

Rycina 7. A. Odpowiedzi respondentów dotyczące czasu, po którym widoczne są efekty stosowania suplementów diety. 
B. Odpowiedzi respondentów dotyczące konieczności robienia przerw podczas stosowania suplementów diety. C. Odpowiedzi 
respondentów dotyczące zadowolenia z efektów uzyskanych po zastosowaniu suplementów diety wspomagających kondycję skóry, 
włosów i paznokci.
Figure 7. A. Respondents' answers regarding the time after which effects of using dietary supplements are visible. B. Respondents' 
answers regarding the need to take breaks while using dietary supplements. C. Respondents' answers regarding satisfaction with 
the effects obtained after using dietary supplements supporting the condition of the skin, hair and nails.
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odżywczych jest konieczne u osób z niedoborami 
żywieniowymi [19].

Określenie „nutrikosmetyk” jest definicją pro-
duktów pochodzenia naturalnego, których celem 
jest poprawa wyglądu skóry, włosów i paznokci, 
przeznaczonych do stosowania doustnego [15]. 
Stale zmieniające się standardy i kanony piękna 
powodują, że obecnie społeczeństwo stale dąży do 
osiągnięcia jak najlepszego wyglądu, co przekłada 
się na wzrost konsumpcji preparatów dostępnych 
bez recepty [15, 16].

Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, 
że pomimo deklaracji znajomości definicji suple-
mentu diety, spośród niemal 95% respondentów 
wiele osób wskazywało błędną odpowiedź na pyta-
nie dotyczące grupy społecznej, której dedyko-
wane są te preparaty. W definicji suplementu diety 
zawarte jest stwierdzenie, że stanowią one uzupeł-
nienie normalnej, prawidłowo zbilansowanej diety, 
co jednoznacznie wskazuje na docelową grupę 
odbiorców, którą są osoby zdrowe [1, 2]. Fakt, że 
jedynie połowa społeczeństwa posiada podsta-
wową wiedzę dotyczącą suplementów diety spra-
wia, że niewiele osób stosuje te preparaty w prawi-
dłowych wskazaniach, narażając się na zaostrzenie 
istniejących problemów zdrowotnych.

Rosnące zainteresowanie pacjentów suple-
mentami diety sprawia, że odnotowuje się roz-
wój tej dziedziny gospodarki [5]. Obecnie szacuje 
się, że wartość rynku preparatów przeznaczonych 
do pielęgnacji skóry, włosów i paznokci w 2025 r. 
osiągnie 7,9 mld, odnotowując stały 5% wzrost 
[15]. Zażywanie suplementów diety wspomaga-
jących kondycję skóry, włosów i paznokci dekla-
ruje niemal 55% ankietowanych. Badanie prze-
prowadzone przez Alfawaz i wsp. wskazuje, że jest 
to niemal dwa razy większy odsetek w porówna-
niu z mieszkańcami Arabii Saudyjskiej, spośród 
których około 26% deklaruje stosowanie nutra-
ceutyków [20]. Aktualnie dostępnych jest nie-
wiele danych dotyczących zażywania suplemen-
tów diety, których celem jest poprawa wyglądu 
skóry, włosów i paznokci. Większość prowadzo-
nych badań dotyczy konsumpcji zarówno prepa-
ratów OTC, jak i suplementów diety, nie uwzględ-
niając preparatów nutraceutycznych.

Substancje, które wprowadzane są na rynek 
jako leki cechują się dłuższą oraz bardziej szczegó-
łową procedurą rejestracji, skład preparatów jest 
dokładnie badany, a substancje muszą charakte-
ryzować się specyficznymi wymogami jakościo-
wymi. Rejestracja i wprowadzenie na rynek suple-
mentu diety jest procesem znacznie uproszczonym, 
a substancje w nich zawarte nie podlegają bada-
niom jakościowym. Odmienna procedura pozwa-
lająca na dopuszczenie do obrotu leków i suple-
mentów diety wyraźnie wskazuje, że preparaty 

zarejestrowane jako leki poddawane są większej 
kontroli zarówno pod względem jakości, jak i bez-
pieczeństwa stosowania [7, 19]. Uzyskane wyniki, 
wskazują, że około 40% ankietowanych nie jest 
świadomych faktu, że suplementy diety nie są pod-
dawane tak restrykcyjnej kontroli jak leki, co bez-
pośrednio przekłada się zarówno na jakość, jak 
i skuteczność stosowanych preparatów.

Niezależnie, czy stosowany preparat kondycjo-
nujący skórę, włosy i paznokcie jest lekiem czy 
suplementem diety kluczowym elementem decy-
dującym o jego skuteczności, oprócz prawidło-
wej diagnozy przyczyny powstałego problemu, jest 
zawartość składników aktywnych. Zbyt mała ilość 
substancji czynnych zawartych w preparacie stwa-
rza konieczność zażywania wielu dawek produktu 
dziennie lub nie przynosi oczekiwanych efektów, 
czego rezultatem zwykle jest zbyt szybkie odsta-
wienie preparatu i rezygnacja z jego stosowania. 
Substancje aktywne zawarte w preparacie w zbyt 
dużej ilości mogą natomiast prowadzić do wystę-
powania działań niepożądanych, a nawet nasi-
lenia istniejących problemów [19]. Jedynie około 
40% ankietowanych sprawdza zawartość skład-
ników aktywnych w stosowanych suplementach, 
co stwarza ryzyko zażywania preparatów, których 
skład koliduje z innymi przyjmowanymi lekami 
i suplementami lub zaostrza problemy zdrowotne.

W preparatach poprawiających kondycję skóry, 
włosów i paznokci występują także roślinne skład-
niki aktywne jako substancje czynne lub pomoc-
nicze. Parametrem pozwalającym na ocenę, czy 
składniki czynne zawarte w surowcach roślin-
nych występują w ilościach pozwalających na osią-
gnięcie efektu terapeutycznego jest standaryzacja 
zawartości substancji leczniczych, którą podczas 
wyboru suplementu diety bierze pod uwagę jedynie 
około 35% ankietowanych, co sugeruje, że jednym 
z elementów przyczyniających się do braku zado-
wolenia z prowadzonej suplementacji oraz ograni-
czenia zaufania społeczeństwa do środków tera-
peutycznych pochodzenia roślinnego jest wybór 
nieprawidłowych preparatów [12].

Spośród składników aktywnych poprawiają-
cych kondycję skóry, włosów i paznokci wyróżnić 
można witaminy, aminokwasy siarkowe, cynk oraz 
ekstrakt ze skrzypu polnego i pokrzywy. Ponad 
70% respondentów uważa, że kluczowym skład-
nikiem odpowiedzialnym za kondycję skóry i jej 
przydatków jest biotyna, czego przyczyną może 
być szeroko rozpowszechniona reklama telewi-
zyjna preparatów opartych na bazie tej witaminy. 
Skuteczność biotyny w poprawie kondycji skóry, 
włosów i paznokci widoczna jest jedynie w przy-
padku występowania jej niedoborów w organi-
zmie. Niespełna 40% ankietowanych uważa nato-
miast, że aminokwasy siarkowe, tj. L-cysteina 
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i L-metionina będące podstawowym budulcem 
włosów odgrywają rolę w poprawie ich kondy-
cji. Jedynie 26% respondentów zwraca uwagę na 
obecność tych substancji w preparatach popra-
wiających ich kondycję. Pozytywne działanie tlen-
kowi cynku przypisuje 1/3 respondentów, który 
w postaci nieorganicznej przyswajalny jest przez 
organizm w niewielkim stopniu, nie wywołując 
tym samym efektów terapeutycznych. Kwas para-
aminobenzoesowy (PABA) oraz metylosulfometan 
(MSM) występujące w wielu preparatach popra-
wiających kondycję skóry, włosów i paznokci nie 
posiadają potwierdzonej skuteczności działania. 
Około 20% ankietowanych błędnie twierdzi, że ich 
zawartość jest kluczowa dla efektywnego działania 
suplementów diety [17–19, 21–23].

Obecnie obserwuje się wzrost dostępno-
ści suplementów diety i leków, gdyż produkty te 
można nabyć nie tylko w aptekach, lecz w wielu 
miejscach takich jak drogerie, sklepy spożywcze, 
stacje benzynowe, a także poprzez sprzedaż inter-
netową. Warto zaznaczyć, że apteka jest miejscem, 
które zaopatruje się w suplementy diety w hurtow-
niach farmaceutycznych lub bezpośrednio u pro-
ducentów, dlatego pochodzą one ze sprawdzonego 
i pewnego źródła. Ponadto, wszystkie dostępne 
w aptece preparaty przechowywane są w odpo-
wiednich warunkach temperatury i wilgotności, 
zapewniających odpowiednią jakość zakupionych 
suplementów [24]. Respondenci kupujący suple-
menty w Internecie nie mogą mieć pewności, co do 
jakości zakupionego preparatu. Zgodnie z danymi 
opublikowanymi przez Głównego Inspektora Far-
maceutycznego to właśnie Internet jest podstawo-
wym miejscem obrotu sfałszowanymi produktami 
leczniczymi. Warto dodać, że w latach 2013–2017 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) otrzymała 
1500 raportów dotyczących niespełniania norm 
jakościowych przez produkty lecznicze. Substancje 
lecznicze mogą zostać sfałszowane na każdym eta-
pie ich produkcji, czego skutkiem może być obec-
ność w składzie toksycznych zanieczyszczeń (tj. 
ołów i arszenik) bądź całkowity brak lub nieprawi-
dłowa ilość substancji czynnej. Zażywanie sfałszo-
wanych produktów leczniczych stanowi poważne 
zagrożenie dla zdrowia i życia, uniemożliwia-
jąc zapewnienie skutecznej terapii lub powodując 
powstawanie wielu działań niepożądanych. Trud-
ności w kontroli pozaaptecznej sprzedaży suple-
mentów diety powodują, że nie można ocenić rze-
czywistej skali problemu, a wszystkie substancje 
zakupione w alternatywnych miejscach sprzedaży 
powinny być poddawane badaniom laboratoryj-
nym [24–26].

W procesie wyboru suplementu diety ogromną 
rolę odgrywają źródła, z których pozyskuje 
się informacje na ich temat. Uzyskane wyniki 

wskazują, że wiele osób polega na wiedzy pocho-
dzącej z niesprawdzonych i nierzetelnych źródeł, 
takich jak Internet – 85%, czasopisma – 17% czy 
reklamy radiowe i telewizyjne – 19%. Środki maso-
wego przekazu emitują reklamy produktów popra-
wiających kondycję skóry, włosów i paznokci, 
obiecujących osiągnięcie spektakularnych efektów, 
które nie są możliwe do uzyskania, szczególnie gdy 
stosuje się preparaty niedopasowane do indywidu-
alnych potrzeb pacjenta. Analogiczne wyniki uzy-
skano w badaniach Alfawaz i wsp. uznając media 
społecznościowe za podstawowe źródło wiedzy na 
temat preparatów farmaceutycznych [20]. Konsul-
tacja z farmaceutą lub lekarzem podczas wyboru 
suplementu diety pozwala na uzyskanie fachowej 
informacji na temat jakości i skuteczności dostęp-
nych preparatów oraz pomocy w wyborze pro-
duktu dostosowanego do potrzeb organizmu.

Połowa respondentów stosujących jednocześnie 
kilka suplementów diety nie zwraca uwagi na skład 
stosowanych preparatów. Wiele suplementów diety 
zawiera analogiczne składniki czynne. Z ryzyka 
związanego z jednoczesnym stosowaniem wielu 
suplementów, które może prowadzić do rozwoju 
działań niepożądanych, nie zdaje sobie sprawy 
44% badanych. Analizy prowadzone w Arabii Sau-
dyjskiej pozwalają stwierdzić, że podobny odse-
tek społeczeństwa – około 40% nie jest świadomy 
ryzyka wynikającego z niekontrolowanego przyj-
mowania wielu farmaceutyków [20]. Stałe roz-
powszechnianie informacji na temat możliwości 
uzyskania porady farmaceuty w zakresie wyboru 
suplementów diety jest konieczne dla rozwoju 
opieki farmaceutycznej.

Do osiągnięcia maksymalnych efektów suple-
mentacji niezbędne jest prawidłowe stosowanie 
suplementu diety zgodnie z zaleceniami produ-
centa oraz odpowiedni czas stosowania terapii [24]. 
Wyniki pozwalają stwierdzić, że aż 60% badanych 
nie wie, że dla osiągnięcia widocznych efektów 
suplementacji konieczne jest stosowanie prepa-
ratu przez około 3 miesiące, co jest prawdopodobną 
przyczyną zbyt szybkiego zaniechania stosowania 
suplementów. Niemal połowa ankietowanych pra-
widłowo uważa, że konieczne jest robienie przerw 
po 3 miesięcznej kuracji, natomiast 1/4 respon-
dentów twierdzi, że przerywanie suplementacji 
nie jest konieczne. Uzyskane odpowiedzi wska-
zują, że połowa respondentów nie jest zadowo-
lona z efektów uzyskanych po przeprowadzeniu 
kuracji suplementami diety, co może być skutkiem 
zarówno nieprawidłowego wyboru preparatu, jak 
i jego nieodpowiedniego stosowania.

Obecnie prowadzone są badania preparatów 
poprawiających kondycję skóry, włosów i paznokci 
zawierających w swoim składzie bioaktywne pep-
tydy kolagenowe, kwas hialuronowy, glukozaminę, 
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siarczan chondroityny, witaminy, składniki mine-
ralne i inne składniki bioaktywne. Opracowanie 
nowej receptury suplementów diety wspomaga-
jących kondycję skóry, włosów i paznokci może 
spowodować wzrost zadowolenia społeczeństwa 
z efektów wynikających ze stosowania suplemen-
tacji [27].

Zarówno mnogość substancji dostępnych 
w postaci suplementów diety, jak i niedostateczna 
liczba badań naukowych potwierdzających fak-
tyczne działanie w zakresie poprawy kondycji 
skóry, włosów i paznokci stanowią poważny pro-
blem dla farmaceutów oraz konsumentów. Duża 
liczba substancji aktywnych zawartych w suple-
mentach diety stwarza ryzyko w zakresie oceny 
bezpieczeństwa stosowania, skuteczności, a także 
możliwości wystąpienia potencjalnych interak-
cji, które występuje zwłaszcza u osób stosujących 
polifarmakoterapię [28]. Niektóre substancje mogą 
być zarówno składnikami suplementów diety, jak 
i leków (np. witaminy, mikro- i makroelementy 
czy ekstrakty roślinne), główna różnica wystę-
puje w zakresie rodzaju związku aktywnego bądź 
standaryzacji ekstraktu, co znajduje swoje prze-
łożenie w różnej przyswajalności, czasie uwalnia-
nia czy też okresie półtrwania preparatu, wpły-
wając tym samym zarówno na skuteczność, jak 
i różnice w występujących potencjalnie działa-
niach niepożądanych [8]. Według badań prowadzo-
nych przez Consumer Reports, organizacja Natu-
ral Medicines Comprehensive Database zawierająca 
około 54 000 zarejestrowanych suplementów diety 
wykazuje obawę, co do jakości lub bezpieczeń-
stwa stosowania ok. 12% spośród nich. Dodatkowo 
około 2/3 preparatów nie posiada jakichkolwiek 
danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności 
ich stosowania, co staje się dodatkowym wyzwa-
niem dla farmaceutów, gdy zostają poproszeni 
o udzielenie porady dotyczącej określonych pre-
paratów [29].

Podsumowując przeprowadzone badanie, 
można stwierdzić, że respondenci posiadają ele-
mentarną wiedzę na temat stosowanych suple-
mentów diety. Konieczna jest jednak stała edukacja 
społeczeństwa w zakresie specjalistycznej wiedzy 
dotyczącej świadomego i bezpiecznego stosowania 
suplementów diety.
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