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 بصورة ولكن الطبٌعٌة المواد من استخراجها ٌتم ومواد مستحضرات عن عبارة :الغذابٌة لمكمالتا

 األخرى العناصر بعض مع أو نقٌة بصورة ٌحتاجه الذي العنصر الشخص ٌؤخذ بحٌث مركزة

 المكمالت تكون. األمٌنٌة واألحماض األلٌاف وجود على تحضٌرها فً وتركز مركزة، وبصورة

 مع حلّها ٌتم بودرة شكل على أو مباشرة، تناولها ٌتم الدواء كؤقراص حبوب صورة فً الغذابٌة

 للنمو كدعم األشخاص ٌتناولها حٌث للشرب، جاهزة سوابل شكل على أو الماء مثل معٌن سابل

 بناء أجل من ٌتناولونه األشخاص بعض أن كما والنمو، البناء حٌث الطفولة مرحلة فً وخاصة

 مكمالت تؤخذ فإّنها األمل سن إلى وصولها حال فً المرأة أنّ  كما األجسام، وكمال العضالت

 :الغذابٌة المكمالت تقدمها ال ربٌسٌة فوابد ثالث الكاملة األطعمة توفر(.د) وفٌتامٌن الكالٌسٌوم

  

 مختلف على تحتوي أنها ٌعنً وهذا أحادٌة، ولٌست مركبة الكاملة األطعمة تكون. أفضل غذٌةت

 إلى" ج" فٌتامٌن على البرتقال ٌحتوي المثال، سبٌل على. الجسم إلٌها ٌحتاج التً الدقٌقة المغذٌات

 هذه تعمل األرجح، وعلى. األخرى الغذابٌة والمواد والكالسٌوم كاروتٌن البٌتا من بعض جانب

 .لها النافع األثر لتقدٌم مًعا المكونات

 والفاكهة الكاملة الحبوب مثل الكاملة، باألطعمة الغذابٌة األلٌاف تتوفر. األساسٌة الغذابٌة األلٌاف

 غذابٌة مواد على أًٌضا تحتوي باأللٌاف الغنٌة األطعمة معظم أن كما. والبقولٌات والخضروات



 من الوقاٌة على الصحً، الغذابً النظام من جزًءا باعتبارها األلٌاف وتساعد. أخرى أساسٌة

 التعامل فً أًٌضا مفٌدة تكون وقد القلب، ومرض الثانً النوع من السكري داء من معٌنة أمراض

 .اإلمساك مع

 سبٌل فعلى. سلٌمة بصحة للتمتع ضرورٌة أخرى مواد على الكاملة األطعمة تحتوي. الوقابٌة المواد

ا إنتاجها ٌتم مواد على والخضروات الفاكهة تحتوي المثال، ًٌ  النباتٌة الكٌمٌابٌة المواد ُتسمى طبٌع

. الدم ضغط وارتفاع السكري وداء القلب وأمراض السرطان من الوقاٌة على تساعد قد والتً

 العملٌة من تبطا مواد وهً األكسدة؛ لمضادات مصدًرا تعد التً األطعمة من العدٌد توجد وكذلك

 .األكسدة اسم علٌها ٌُطلق والتً واألنسجة الخالٌا تلف إلى تإدي التً الطبٌعٌة

 الغذابٌة المكمالت فوابد

 ومن مختلفة، بطرق الصحة تحسٌن فً تساعد أن ٌمكن الغذابٌة المكمالت أن إلى تشٌر أدلة هناك

 :إن إذ وسً، دي وفٌتامٌن والكالسٌوم المتعددة الفٌتامٌنات المكمالت هذه أشهر

 .الكالسٌوم امتصاص على الجسم ٌساعد دي وفٌتامٌن العظام، لصحة مفٌد الكالسٌوم -

 .الخالٌا تضرر تمنع) لألكسدة كمضادات ٌعمالن (vitamin E) وإي (vitamin C) سً فٌتامٌن -

 .والرضاعة الحمل فترة خالل الحدٌد مكمالت تناول إلى بحاجة الحوامل النساء -

 .د فٌتامٌن أخذ إلى ٌحتاجون الرضع -

 .اإلنجاب مرحلة خالل أسٌد الفولٌك من ملغم 044 إلى ٌحتجن الحوامل النساء كل -

 اللحوم تناول خالل من علٌه الحصول وٌمكن الدم، وخالٌا األعصاب لصحة مهم B12 فٌتامٌن -

 كمٌة على للحصول 21 بً فٌتامٌن بتناول النباتٌون األشخاص ٌنصح لذلك واأللبان، واألسماك،

 .منه كافٌة

 .القلب صحة تحسٌن على ٌعمل السمك زٌت أن أثبتت الدراسات -

 الغلوكوزامٌن مثل أكثر، دراسات إلى بحاجة المكمالت لبعض الصحٌة الفوابد بعض وماتزال

 .الهضمً للجهاز الكتان بذور وزٌت للمناعة، Echinaceaو للمفاصل،

 المكمالت؟ إلى ٌحتاج من                                     

 



 ذلك ٌشمل بما األطعمة من وواسعة متنوعة مجموعة وتتناول عام بشكل جٌدة بصحة تتمتع كنت إذا

 من الخالٌة واللحوم الدهون قلٌلة األلبان ومنتجات والبقولٌات الكاملة والحبوب والخضروات الفاكهة

 التوجٌهٌة المبادئ توصً ذلك، ومع.المكمالت إلى تحتاج ال أنك األرجح فعلى والسمك، الدهون

 :التالٌة الحاالت فً بالفٌتامٌنات الغنٌة األطعمة أو بالمكمالت الغذابٌة

ا مٌكروجرام 044 على تحصل أن ٌجب والتً اإلنجاب على المقبلة النساء ًٌ  الفولٌك حمض من ٌوم

 التً األطعمة تناول إلى باإلضافة المكمالت، أو بالفٌتامٌنات الغنٌة األطعمة من مصدره كان سواء

 .طبٌعً بشكل الفوالت على تحتوي

 الحدٌد، على ٌحتوي الذي الوالدة قبل ما فٌتامٌن تتناول أن ٌجب والتً اإلنجاب على المقبلة النساء

 .منفصل حدٌد مكمل أو

 الحبوب مثل" 21 بً" بفٌتامٌن غنٌة أطعمة ٌتناولوا أن ٌجب والذٌن عاًما 04 سن فً البالغون

" 21 بً" مكمل أو ،"21 بً" على تحتوي التً المتعددة الفٌتامٌنات تناول أو بالفٌتامٌنات، الغنٌة

 .منفصل

 الرعاٌة، دور أو المعٌشة على المساعدة اماكن فً ٌعٌشون ال ممن عاًما 50 سن فً البالغون

ا" د" فٌتامٌن من دولٌة وحدة 044 على ٌحصلوا أن ٌجب والذٌن ًٌ  ذلك.السقوط خطر من للحد ٌوم

 :إذا لك مناسبة الغذابٌة المكمالت تكون وقد

 .الٌوم فً حراري سعر 2544 من أقل تستهلك أو جًٌدا تؤكل ال كنت

ا كنت ًٌ  .الطعام من محدودة متنوعة مجموعة وتؤكل نبات

 القدر هذا تناول فً صعوبة تواجه كنت فإذا. األسبوع فً ثالثة إلى مرتٌن السمك تتناول ال كنت

 .الٌومً الغذابً نظامك إلى السمك زٌت مكمل بإضافة الخبراء بعض فٌوصً السمك، من

 .الطمث دورة خالل حاد نزٌف من تعانً امرأة كنت  

 اإلسهال مثل الغذابٌة، للمواد استخدامه أو الجسم امتصاص مدى على تإثر طبٌة حالة لدٌك كانت

 أو األمعاء أو المرارة أو الكبد فً مرض أو الطعام، تحمل عدم أو الطعام، حساسٌة أو المزمن،

 .البنكرٌاس

 بشكل الغذابٌة المواد وامتصاص الهضم على قادر غٌر وكنت الهضمً الجهاز فً لجراحة خضعت

 .سلٌم

 :الغذابٌة المكمالت أنواع همأ

 األطعمة من كافٌة بصورة أخذها ٌتم ال وقد الجسم خالٌا بناء فً البروتٌنات تدخل :البروتٌنات 

 بناء فً تساعد هً: األمٌنٌة األحماض. البروتٌنٌة المكمالت طرٌق عن أخذها إلى اللجوء ٌتم لذلك

 وهً: الدهنٌة األحماض. العضالت بناء أجل من الرٌاضٌون علٌه ٌركز وغالباً  الجسم فً البروتٌن

 تناول إلى باإلضافة غذابٌة مكمالت شكل على أخذها ٌتم لذلك الجسم فً انتاجها ٌتم ال الغالب فً

 .واللحوم النباتات

 واتمام األمراض ومقاومة البناء أجل من الجسم ٌحتاجها التً المكونات أهم من هً :الفٌتامٌنات 

. الجسم داخل فٌها الحاصل النقص لسد مكمالت شكل على أخذها فٌتم سلٌمة بصورة الخالٌا أعمال



 ٌساعد الذي المركب( ب) فٌتامٌن أقراص: الصٌدلٌات فً تباع التً الغذابٌة المكمالت على أمثلة

. الٌومً النشاط وزٌادة التعب مقاومة فً ٌساعد الذي الجنسنج أقراص. االكتباب من التخلص فً

 المسببة الفٌروسات مقاومة فً الجسم ٌساعد أنه كما االكتباب من ٌقلل الذي( ج) فٌتامٌن أقراص

 فً وٌساعد الجسم فً الدم ضغط خفض على وٌعمل مهدىء ٌعتبر الذي الثوم أقراص. لألمراض

 .النوم و االسترخاء

 و, 3 األومٌجا من المناسبة الكمٌة للجسم ٌإمن انه السمك زٌت عن المعروف :من السمك زٌت

 حتى بؤنه بالذكر الجدٌر و, كبٌر بشكل الجسم ٌحتاجها التً الدهنٌة األحماض من 3األومٌجا ٌعتبر

 هذه من المطلوبة الكمٌة على ٌحصلون ال أسبوعٌا مرتان السمك ٌتناولون الذٌن األشخاص

 بعض من الجسم ٌحمً و, النقص هذا بتعوٌض ٌقوم السمك زٌت تناول فؤن بالتالً و, األحماض

. الذهنٌة القدرات ضعف و القلب أمراض مثل الصحٌة المشاكل

 

 فً ٌساعد أنه حٌث, الجسم ٌحتاجها التً الغذابٌة العناصر أهم من( د) فٌتامٌن ٌعتبر : (د) فٌتامٌن

 بان بالذكر الجدٌر و, المناعة جهاز ٌعزز أنه كما و, العظام فً بتثبٌته ٌقوم و الكالسٌوم امتصاص

 فٌمكن, قلٌلة مصادره أن حٌث, علٌها الحصول الجسم على ٌصعب التً العناصر من( د) فٌتامٌن

 جسمه أجزاء معظم فؤن الشمس أشعة فً المرء خروج عند لكن و, الشمس أشعة من علٌه الحصول

 . السردٌن و السلمون سمك و الحلٌب األخرى المصادر من و, بالمالبس مغطاة تكون

 

 

 تكمن ولكنه, للجسم الضرورٌة المكمالت من اللبن مصل بروتٌن ٌعتبر ال اللبن: مصل بروتٌن

 و, التمارٌن بعد التعافً على العضالت تساعد التً األمٌنٌة األحماض على ٌحتوي كونه فً أهمٌته

 ٌفضل و, منها االستفادة للجسم ٌمكن التً الصحٌة الحرارٌة السعرات مصادر أهم من تعد أنها كما

 .المكسرات أو الفاكهة من القلٌل إضافة المصل هذا تناول عند



 لكن و, ضارة أخرى و المفٌدة منها و, البكتٌرٌا أنواع من العدٌد اإلنسان فً : ٌتواجد البروبٌوتٌك 

 كما و, االمتصاص و الهضم عملٌات تعزٌز أجل من الجسم ٌحتاجها التً البكتٌرٌا تمثل البروبٌوتك

 هذه فً النقص سد على ٌعمل المكمل هذا تناول إن و, المناعة جهاز عمل تحسٌن فً دور لها أن

 .البطن ألم و انتفاخ و الغازات من التخلص على ٌساعد و البكتٌرٌا

 ومخاطر فوابد

 بحذر معها التعامل إلى نحتاج لذلك استخدامها، عند ومخاطر قلٌلة فوابد لها المكمالت بعض هناك

 الذي والجنكو ،(التجلط مضادات) الدم سٌولة أدوٌة فعالٌة من ٌقلل الذي ،Vitamin K فٌتامٌن مثل

 والخوف الكآبة لتخفٌف تستخدم والتً ٌوحنا القدٌس أو جونز السان ونبتة الدم، سٌولة من ٌزٌد

 منع وأدوٌة لالكتباب المضادة األدوٌة فعالٌة من تقلل الوقت نفس فً أنها إال باأللم، الشعور وتقلٌل

 جانبٌة آثار وجود عدم تعنً ال طبٌعٌة المكمالت هذه كون أن معرفة الضروري ومن.الحمل

 .الكبد على الضارة آثارهما عنهما معروف والكٌفون السنٌفتون نبتتا فمثال استخدامها، من ومخاطر

 قبل الفٌتامٌن ذلك من ٌومٌا الجسم ٌحتاجه ما مقدار معرفة ٌجب الفٌتامٌنات، الستعمال بالنسبة كذلك

 القدر من أكبر كمٌة تناول إن إذ الفٌتامٌن، ذلك من بتناوله المسموح األعلى الحد ومعرفة استخدامه،

 .الضارة تؤثٌراته له ٌومٌا به المسموح

 

 


