ΒΙΣΑΜΙΝΔ
Οζ αζηαιίκεξ είκαζ θοζζηέξ μοζίεξ μζ μπμίεξ είκαζ απαναίηδηεξ βζα
ηδ ζςζηή θεζημονβία ημο μνβακζζιμφ. Μία απυ ηζξ ααζζηέξ
θεζημονβίεξ ηςκ αζηαιζκχκ είκαζ δ ζοιιεημπή ημοξ ζε εηείκεξ ηζξ
πδιζηέξ ακηζδνάζεζξ ημο μνβακζζιμφ πμο ιεηαηνέπμοκ ηα
ζοζηαηζηά ηςκ ηνμθχκ (πνςηεΐκεξ, οδαηάκεναηεξ, θίπδ) ζε
εκένβεζα. Βμδεμφκ ζημ ιεηααμθζζιυ, ηδκ ακαπαναβςβή, ηδκ ακάπηολδ ηαζ είκαζ
απαναίηδηεξ βζα ηδκ άιοκα ημο μνβακζζιμφ. Έπμοκ, επίζδξ, ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ
ακάπθαζδ ημο δένιαημξ, ηδκ ηαθή θεζημονβία ημο κεονζημφ ηαζ ακμζμπμζδηζημφ
ζοζηήιαημξ ηαζ ηδκ πήλδ ημο αίιαημξ. Αηυια ηαζ ιία ιζηνή έθθεζρδ αζηαιζκχκ ζημκ
μνβακζζιυ ιαξ, ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ζοιπηχιαηα αημκίαξ, εηκεονζζιμφ, οπκδθίαξ,
άβπμοξ, ιεζςιέκδξ εκενβδηζηυηδηαξ, ηαηήξ δζάεεζδξ, εοαζζεδζία ζε ηνομθμβήιαηα,
έθθεζρδ ζοβηέκηνςζδξ, παποζανηία ηθπ.
Ο ακενχπζκμξ μνβακζζιυξ δεκ ιπμνεί κα ζοκεέζεζ απυ ιυκμξ ημο ηζξ αζηαιίκεξ ηαζ
έηζζ, ηζξ πνμζθαιαάκεζ απυ ηδκ ηνμθή ή ηα ζοιπθδνχιαηα δζαηνμθήξ.
φιθςκα ιε ηδ δζαθοηυηδηά ημοξ, μζ αζηαιίκεξ πςνίγμκηαζ ζε θζπμδζαθοηέξ (Α,D,E,K)
πμο δζαθφμκηαζ ζηα θίπδ ηαζ ζε οδαημδζαθοηέξ (Β ηαζ C) πμο δζαθφμκηαζ ζημ κενυ.
Οζ θζπμδζαθοηέξ απμεδηεφμκηαζ ηονίςξ ζημ ζοηχηζ ηαζ παναιέκμοκ ζημ ζχια
πενίπμο 24 χνεξ, εκχ μζ οδαημδζαθοηέξ απμεδηεφμκηαζ ζημ ζχια ζε ιζηνυηενεξ
πμζυηδηεξ ηαζ απμαάθθμκηαζ ιε ημκ ζδνχηα ηαζ ηα μφνα.
Οζ πενζζζυηενεξ θοζζηέξ ηνμθέξ πενζέπμοκ ηάπμζεξ αζηαιίκεξ. Όθεξ μζ αζηαιίκεξ είκαζ
απαναίηδηεξ βζα ηδκ οβεία, ςζηυζμ πνέπεζ κα απμθεφβμκηαζ μζ ζοκεεηζηέξ ηαζ κα
πνμηζιμφκηαζ ηα ηνυθζια πμο ηζξ πενζέπμοκ.
Η ακεπάνηεζα αζηαιζκχκ έπεζ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία, είηε αολάκμκηαξ ηδκ
εοπάεεζα ζε αζεέκεζεξ ή πνμηαθχκηαξ ζοβηεηνζιέκδ ααζηαιίκςζδ. ηα παζδζά, δ
ααζηαιίκςζδ ιπμνεί κα πενζμνίζεζ ηδκ ακάπηολδ.
Ένα ιζοπποπεμένο διαιηολόγιο που παπέχει μία ποικιλία δωϊκών και θυηικών
ηποθών ζε ηακηική βάζε μποπεί να εξαζθαλίζει μία ζυνεχή και επαπκή παποχή
βιηαμινών.
ΟΙ ΚΤΡΙΟΣΔΡΔ ΑΙΣΙΔ ΠΟΤ ΟΓΗΓΟΤΝ Δ ΔΛΛΔΙΦΗ ΒΙΣΑΜΙΝΧΝ
1. Σνυπμξ ιαβεζνέιαημξ ηνμθίιςκ (μζ αζηαιίκεξ είκαζ εοαίζεδηα ζοζηαηζηά ηαζ
ημ ιαβείνεια ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ έπεζ ζακ απμηέθεζια κα ιεζχκεηαζ
αζζεδηά δ πανμοζία αζηαιζκχκ ιέζα ζηα ηνυθζια έςξ ηαζ κα ελαθακίγεηαζ).
2. Σμ ηάπκζζια (ιεζχκεζ ζδιακηζηά ηα επίπεδα μνζζιέκςκ αζηαιζκχκ, ιεηάθθςκ
ηαζ ζπκμζημζπείςκ, υπςξ δ αζηαιίκδ C, δ αζηαιίκδ E, δ Β12, ημ θοθθζηυ μλφ).
3. Αθημυθ (ηαηαθαιαάκεζ ηδ εέζδ απαναίηδηςκ πνςηεσκχκ ηαζ ειπμδίγεζ ηδκ
απμννυθδζδ ηαζ απμεήηεοζδ ηςκ αζηαιζκχκ).
4. Μδ πνμζεβιέκμ δζαζημθυβζμ – αοζηδνή δίαζηα αδοκαηίζιαημξ.
5. Μεθαβπμθία – ζηνεξ.
6. Ακηζαίςζδ (υηακ παίνκμοιε ακηζαίςζδ βζα ιεβάθα πνμκζηά δζαζηήιαηα
ηαηακαθχκμοιε απυ ημκ μνβακζζιυ ιαξ ηονίςξ αζηαιίκεξ Β ηαζ Κ).
7. Ακηζζοθθδπηζηά (μδδβμφκ ζε ακεπάνηεζα αζηαιζκχκ C, Β12, Β6 ηαζ θοθθζημφ
μλέμξ).
8. Μδ πνμζεβιέκδ πμνημθαβία (μζ αοζηδνμί πμνημθάβμζ πμο δεκ ηνχκε μφηε
βάθα μφηε αοβά, έπμοκ ηάζδ έθθεζρδξ αζηαιίκδξ Β12).
- ΒΙΟΔΡΔΤΝΑ -

ΒΙΣΑΜΙΝΗ Α ή ΡΔΣΙΝΟΛΗ
Πηγές
Ποσ βοηθά
σμπτώματα ανεπάρκειας

Κανυηα, ζπακάηζ, αοβά, ζοηχηζ, ιανμφθζ , αενφημηα,
βαθαηηενά, κημιάηεξ.
οιαάθθεζ ζηδκ ηαθή θεζημονβία ηδξ υναζδξ, ζηδ
δδιζμονβία οβζμφξ δένιαημξ, βενχκ μζηχκ, δμκηζχκ,
μφθςκ ηαζ ιαθθζχκ.
Κμοναζιέκα ιάηζα, δζαηαναπέξ ζηδκ υναζδ, εφεναζηα
κφπζα, δενιαηζηέξ παεήζεζξ.

ΒΙΣΑΜΙΝΗ Β1 ή ΘΔΙΑΜΙΝΗ
Πηγές
Ποσ βοηθά
σμπτώματα ανεπάρκειας

Κνζεάνζ, ζζηάνζ, βάθα, αοβά, ζοηχηζ, υζπνζα, ιαφνμ
ρςιί, δδιδηνζαηά, παηάηεξ, ηνειιφδζα.
Ακάπηολδ ηαζ ηαθή θεζημονβία ηανδζάξ ηαζ κεονζημφ
ζοζηήιαημξ. Αολάκεζ ηδκ πκεοιαηζηή δναζηδνζυηδηα.
Ακμνελία, αδοκαιία, δοζημζθζυηδηα, ιπένζ – ιπένζ,
δζαηαναπή ιεηααμθζζιμφ οδαηακενάηςκ.

ΒΙΣΑΜΙΝΗ Β2 ή ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ
Πηγές
Ποσ βοηθά
σμπτώματα ανεπάρκειας

Γαθαηηενά, ζοηχηζ, πνάζζκα θαπακζηά, θαηέξ, αοβά,
υζπνζα, δδιδηνζαηά.
Καθή θεζημονβία ηςκ κεφνςκ ηαζ ηδξ υναζδξ,
ηαηαπναΰκεζ μζδήιαηα ζηυιαημξ, πεζθζχκ ηαζ βθχζζαξ.
Δπζπεθοηίηζδεξ, αδοκαιία, ιζηνέξ πθδβέξ ζηζξ βςκίεξ ημο
ζηυιαημξ ηαζ ιζηνά δενιαηζηά πνμαθήιαηα.

ΒΙΣΑΜΙΝΗ Β3
Πηγές
Ποσ βοηθά
σμπτώματα ανεπάρκειας

Λζπανά ράνζα, αοβά, βάθα, ζοηχηζ, ιμζπάνζ, υζπνζα,
ημηυπμοθμ, παηάηεξ, λδνμί ηανπμί, δαιάζηδκα.
Καθή θεζημονβία ηςκ κεφνςκ ηαζ ημο πεπηζημφ
ζοζηήιαημξ. οιαάθθεζ ζηδκ οβεία ημο δένιαημξ.
Νεονζηέξ δζαηαναπέξ, ζημιαηίηζδα, βθςζζίηζδα.

ΒΙΣΑΜΙΝΗ Β5 ή ΠΑΝΣΟΘΔΝΙΚΟ
ΟΞΤ
Πηγές
Ποσ βοηθά

σμπτώματα ανεπάρκειας

Μμζπάνζ, ζοηχηζ, ημηυπμοθμ, ιακζηάνζα, υζπνζα, αοβά,
δδιδηνζαηά, ηανπμφγζ, ηανφδζα.
Ιδζαίηενα ζδιακηζηή βζα ηδκ ηαθή θεζημονβία ηςκ
επζκεθνζδίςκ ηαζ απαναίηδηδ βζα ηδ ιεηαηνμπή ηδξ
γάπανδξ ζε εκένβεζα. Βμδεά ζηδκ μιαθή ζςιαηζηή
ακάπηολδ.
Μεηααμθζηέξ δζαηαναπέξ.

- ΒΙΟΔΡΔΤΝΑ -

ΒΙΣΑΜΙΝΗ Β6 ή ΠΤΡΙΓΟΞΙΝΗ
Ψςιί μθζηήξ αθέζεςξ, ζοηχηζ, ράνζα, λδνμί ηανπμί,
ιπακάκεξ, πεπυκζ, υζπνζα, αοβά, βάθα, δδιδηνζαηά,
παηάηεξ, ιμζπάνζ.
Φοζζμθμβζηή θεζημονβία εβηεθάθμο, κεονζημφ ηαζ
ιοσημφ ζοζηήιαημξ. Απαναίηδηδ βζα ηδ δδιζμονβία
ακηζζςιάηςκ ηαζ ενοενχκ αζιμζθαζνίςκ.
Νεθνμθζείαζδ, κεονζηέξ παεήζεζξ, βαζηνεκηενζηέξ
δζαηαναπέξ, ιοσηέξ ηνάιπεξ, εηκεονζζιυξ, αδοκαιία,
πμκμηέθαθμζ πνζκ ηδκ ειιδκυννμζα.

Πηγές
Ποσ βοηθά
σμπτώματα ανεπάρκειας

ΦΤΛΛΙΚΟ ΟΞΤ
Μμζπάνζ, ζοηχηζ, υζπνζα, δδιδηνζαηά, αοβά, αβεθαδζκυ
βάθα, νμδάηζκα, ζημφνα πνάζζκα θαπακζηά.
Πνμζηαηεφεζ ημ ηανδζαββεζαηυ ζφζηδια.
Βμδεά ζημ ζπδιαηζζιυ ηςκ ενοενχκ αζιμζθαζνίςκ.
Μεβαθμαθαζηζηή ακαζιία, βαζηνεκηενζηά πνμαθήιαηα.

Πηγές
Ποσ βοηθά
σμπτώματα ανεπάρκειας

ΒΙΣΑΜΙΝΗ Β12 ή
ΚΤΑΝΟΚΟΒΑΛΑΜΙΝΗ
Γάθα, ζοηχηζ, αοβά, ιμζπάνζ, ημηυπμοθμ, ράνζα, ηονί.
Γζαηδνεί οβζέξ ημ κεονζηυ ζφζηδια, ζοιαάθθεζ ζημ
ζπδιαηζζιυ ηςκ ενοενχκ αζιμζθαζνίςκ, αολάκεζ ηδκ
εκενβδηζηυηδηα, αεθηζχκεζ ηδκ αοημζοβηέκηνςζδ ηαζ ηδ
ικήιδ. Απαναίηδηδ βζα ημ ιεηααμθζζιυ θζπχκ,
πνςηεσκχκ ηαζ οδαηακενάηςκ.
Γζαηαναπέξ ζημ κεονζηυ ζφζηδια, ηαμήεδξ ακαζιία.

Πηγές
Ποσ βοηθά

σμπτώματα ανεπάρκειας

ΒΙΣΑΜΙΝΗ C ή
ΑΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΤ
Πμνημηάθζα, θειυκζα, ιμφνα, αηηζκίδζα, ιακηανίκζα,
νμδάηζκα, ιήθα, κημιάηεξ, πνάζζκα θαπακζηά, πζπενζέξ,
παηάηεξ, θάπακμ.
Έπεζ ακηζμλεζδςηζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ ακηζηανηζκζηή δνάζδ.
Αολάκεζ ηδκ απμννυθδζδ ημο ζζδήνμο. Γζαηδνεί οβζέξ ημ
δένια ηαζ ηα μφθα ηαζ επζηαπφκεζ ηδκ ακάννςζδ.
οιιεηέπεζ ζημ ζπδιαηζζιυ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ημο
ημθθαβυκμο.
Έθθεζρδ εκενβδηζηυηδηαξ, δζανηήξ ηυπςζδ, θήεανβμξ,
ατπκία, μφθα πμο αζιμνναβμφκ, πθδβέξ πμο
επμοθχκμκηαζ δφζημθα.

Πηγές
Ποσ βοηθά

σμπτώματα ανεπάρκειας

-

ΒΙΟΔΡΔΤΝΑ –

ΒΙΣΑΜΙΝΗ D ή
ΥΟΛΗΚΑΛΙΦΔΡΟΛΗ
Αοβά, βάθα, ηονί, βζαμφνηζ, αμφηονμ, ζοηχηζ.
πδιαηζζιυξ μζηχκ ηαζ δμκηζχκ, ιεηααμθζζιυξ
αζαεζηίμο ηαζ θςζθυνμο, πνυθδρδ ηνομθμβδιάηςκ.
Ραπίηζδα, μζηεμιαθάηοκζδ, δζαηαναπέξ ιεηααμθζζιμφ.

Πηγές
Ποσ βοηθά
σμπτώματα ανεπάρκειας

ΒΙΣΑΜΙΝΗ Δ ή ΣΟΚΟΦΔΡΟΛΗ
Δθαζυθαδμ, ρςιί, δδιδηνζαηά, αοβά, ηνέαξ, ζοηχηζ,
λδνμί ηανπμί, βανίδεξ, ζπακάηζ.
Γζαηδνεί οβζέξ ημ δένια, πνμζηαηεφεζ ημοξ πκεφιμκεξ.
Πνμθαιαάκεζ ηαζ δζαθφεζ ημοξ ενυιαμοξ, ιεζχκεζ ηδκ
ηυπςζδ, επζηαπφκεζ ηδκ επμφθςζδ ηναοιάηςκ.
οιαάθθεζ ζηδκ παναβςβή ενοενχκ αζιμζθαζνίςκ ηαζ
ζηδκ ηαθή θεζημονβεία ηςκ μνιμκχκ. Πνμζηαηεφεζ ηα
αββεία απυ ηδκ ανηδνζμζηθήνςζδ, ζοιαάθθμκηαξ ζηδ
ιείςζδ ηδξ ζηεθακζαίαξ κυζμο.
Έπεζ ακηζμλεζδςηζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ ακηζηανηζκζηή δνάζδ.
Καηαζηνμθή ενοενχκ αζιμζθαζνίςκ, δενιαηζηέξ
παεήζεζξ, ζελμοαθζηέξ δζαηαναπέξ.

Πηγές
Ποσ βοηθά

σμπτώματα ανεπάρκειας

ΒΙΣΑΜΙΝΗ Η ή ΒΙΟΣΙΝΗ
Αοβά, ζοηχηζ, ιμζπάνζ, δδιδηνζαηά, ιακζηάνζα,
θζζηίηζα, αιφβδαθα.
Μεηααμθζζιυξ θζπχκ ηαζ οδαηακενάηςκ. Έπεζ εεηζηή
επίδναζδ ζηδκ ηνζπυπηςζδ.
Γζαηαναπέξ ζημ ιεηααμθζζιυ.

Πηγές
Ποσ βοηθά
σμπτώματα ανεπάρκειας

ΒΙΣΑΜΙΝΗ Κ ή ΚΙΝΟΝΗ
Γδιδηνζαηά, θνμφηα, ζπακάηζ, πνάζζκα θαπακζηά,
βζαμφνηζ, ηνυημξ αοβμφ.
Πήλδ ημο αίιαημξ.
Αζιμνναβίεξ, δζαηαναπέξ ζηδκ πήλδ ημο αίιαημξ.

Πηγές
Ποσ βοηθά
σμπτώματα ανεπάρκειας

-

ΒΙΟΔΡΔΤΝΑ –

