
 
 

Streszczenie 

Zasadność i bezpieczeństwo stosowania u dzieci suplementów diety zawierających  

witaminy i składniki mineralne 

Celem pracy było zbadanie, jakimi czynnikami uwarunkowane było stosowanie 

suplementów diety witaminowo-mineralnych u dzieci i czy istniało ryzyko nadmiernego 

spożycia witamin i składników mineralnych w wyniku ich stosowania, a także porównanie 

wybranych parametrów stanu odżywienia i wydolności fizycznej dzieci spożywających 

suplementy diety w odniesieniu do dzieci nie spożywających tego typu produktów, aby 

stwierdzić, czy suplementacja u dzieci była zasadna i bezpieczna.  

Badanie przeprowadzono wśród dzieci w wieku 6–10 lat (n=178). Suplementy 

diety zawierające witaminy i składniki mineralne stosowało 54% dzieci. Na decyzję 

o suplementacji dziecka dodatni wpływ miało wykształcenie matek i wiek rodziców. 

Stwierdzono odwrotną zależność między stosowaniem suplementów diety a wartościami 

parametrów antropometrycznych i składu ciała u dzieci. Dzieci suplementujące dietę miały 

również większą wydolność fizyczną. Suplementacja diety okazała się zasadna 

w przypadku witaminy D, wapnia, witaminy E a u niektórych dzieci także w przypadku 

folianów i jodu. Jednak mimo suplementacji stwierdzono u dzieci przypadki 

niedostatecznego spożycia wapnia i folianów, znikomy był też odsetek dzieci 

o wystarczającym spożyciu witaminy D. Spożycie z dietą i suplementami witaminy A, 

niacyny, witaminy B6, witaminy C, cynku, jodu, manganu u niektórych dzieci przekraczało 

wartości UL. Stosowanie suplementów diety w niektórych przypadkach okazało się być 

zasadne, ale nie zawsze odpowiadało potrzebom dzieci przyczyniając się niekiedy 

do nadmiernego spożycia niektórych witamin i składników mineralnych.  
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Summary 

Legitimacy and safety of food supplements containing vitamins and minerals 

in children 

The aim of the study was to examine what factors conditioned the use of vitamin 

and mineral food supplements in children and whether there was a risk of excessive intake 

of vitamins and minerals as a result of their use, as well as a comparison of selected 

parameters of nutritional status and physical efficiency of children consuming dietary 

supplements for children do not consume these types of products to determine if 

supplementation in children was justified and safe. 

The study was conducted among children aged 6-10 years (n=178). Food 

supplements containing vitamins and minerals were used by 54% of children. The 

education of mothers and the age of parents had a positive impact on the decision to 

supplement the child. An inverse relationship was found between the use of dietary 

supplements and the values of anthropometric parameters and body composition 

in children. Children supplementing the diet also had greater physical efficiency. Food 

supplementation proved to be justified in the case of vitamin D, calcium, vitamin E and 

in some children also for folates and iodine. However, despite supplementation, there were 

cases of insufficient intake of calcium and folate in children and the percentage of children 

with adequate intake of vitamin D was very low. Dietary intake and vitamin A 

supplements, niacin, vitamin B6, vitamin C, zinc, iodine, manganese exceeded the UL 

values in some children. The use of food supplements in some cases proved to be 

reasonable, but did not always meet the needs of children, sometimes contributing 

to excessive consumption of some vitamins and minerals. 
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