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S t r e s z c z e n i e  

 
Celem pracy była ocena stosowania suplementów diety wśród studentów 4 wybranych wyższych 

uczelni Warszawy i Tarnowa. Wykazano, że stosowanie suplementów w badanej populacji było zjawi-
skiem powszechnym. 38,2% badanych studentów stosowało suplementację diety, z czego 51,5% przy-
najmniej raz dziennie. Kobiety częściej niż mężczyźni stosowały suplementację diety. 
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Wprowadzenie 

Styl życia współczesnych społeczeństw charakteryzuje się ciągłą pogonią za cza-
sem, nadmiernym obciążeniem pracą, a także wysokim stopniem stresu, a więc czyn-
nikami, które z reguły stanowią przyczynę występowania wielu nieprawidłowości 
w żywieniu człowieka. Nierzadko występujące w takiej sytuacji niedobory żywieniowe 
niektórych składników odżywczych, szczególnie witamin i składników mineralnych, 
mogą być, i często są, uzupełniane suplementami diety. Także powszechnie występu-
jąca agresywna reklama powoduje, że w ostatnich latach „swoistą modą” stało się sto-
sowanie suplementów diety, szczególnie przez młodzież i ludzi starszych.  

Suplementacja diety, jest to indywidualne przyjmowanie deficytowego składnika 
pokarmowego w formie jedno- lub wieloskładnikowego preparatu, który w zależności 
od dawki może być suplementem lub lekiem [6].  

Suplementy diety mogą być źródłem składników o działaniu odżywczym lub in-
nym wpływającym na funkcje fizjologiczne organizmu, co pozwala zapobiegać skut-
kom nieracjonalnego sposobu żywienia [7]. Są to z reguły witaminy, prowitaminy, 
składniki mineralne, niektóre aminokwasy, lub też nienasycone kwasy tłuszczowe. 
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Suplementy diety mają na celu uzupełnienie codziennej deficytowej racji pokarmowej 
w niektóre składniki mineralne, czy witaminy i sprzedawane są w postaci umożliwiają-
cej dawkowanie, na przykład w postaci kapsułek, pastylek, tabletek, czy też saszetek 
z proszkiem. Konsument musi mieć pełną informację o suplemencie diety, stąd też ich 
wprowadzanie do obrotu oraz dystrybucję regulują odpowiednie akty prawne.  

Suplementy diety wprowadzane do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
muszą być znakowane, zgodnie z wymaganiami określonymi w: 
• Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia [19]. 
• Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie suple-

mentów diety [11]. 
• Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w spra-

wie znakowania środków spożywczych [12]. 
• Rozporządzeniu (WE) Nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 

grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących 
żywności [14]; z uwzględnieniem zmian, stosownie do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 109/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie 
oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności [15]. 

• Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie dozwolo-
nych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu [13]. 

Stosowanie suplementów diety powinno być świadome i uzasadnione ze zdrowot-
nego punktu widzenia, bowiem bezkrytyczne przyjmowanie tego rodzaju preparatów 
może prowadzić m.in. do przedawkowania niektórych składników pokarmowych 
i związanych z tym konsekwencji zdrowotnych. Szacuje się, że niedobory, lub też 
nadmiar niektórych składników odżywczych w diecie człowieka, przyczyniają się do 
rozwoju około 80 dietozależnych jednostek chorobowych, którymi dotkniętych jest ok. 
20% ogółu ludności naszego kraju. Najczęściej jest to choroba niedokrwienna serca, 
zawał serca, nadciśnienie, udary mózgu, cukrzyca, kamica żółciowa, osteoporoza, nie-
dobór jodu, otyłość, zatrucia pokarmowe i szereg innych schorzeń [5]. Dlatego tak 
ważną jest kwestia bezpieczeństwa stosowania suplementacji. Zwiększająca się na 
rynku liczba suplementów diety, a także wzrastający odsetek osób stosujących wzbo-
gacanie diety, wskazuje na celowość uwzględniania tego zjawiska w badaniach żywie-
niowych. 

Celem pracy była ocena stosowania suplementów diety wśród studentów 4 wy-
branych wyższych uczelni Warszawy i Tarnowa. 

Materiał i metody badań 

Badania przeprowadzono metodą ankietową wśród 440 studentów. Ankietyzacją 
objęto studentów Wydziału Nauki o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kierunków Zdrowia Publicznego oraz 
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Turystyki Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie, Wydzia-
łu Farmacji oraz oddziału Dietetyki Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycz-
nego w Warszawie, a także kierunków Pielęgniarstwa, Informatyki i Elektroniki Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Studenci odpowiadali na pytania 
dotyczące stosowania oraz częstotliwości stosowania suplementów diety, a także ro-
dzajów stosowanych suplementów. Badanych studentów podzielono na grupy związa-
ne z kierunkiem studiów oraz ze względu na płeć. Do obliczeń statystycznych zasto-
sowano pakiet Statistica 8.  

Wyniki i dyskusja 

Badaniom poddano 440 studentów, w tym 363 kobiet i 77 mężczyzn (tab. 1). 
 

T a b e l a  1  
Liczba osób uczestniczących w badaniach studiujących na wybranych wydziałach (K-kobiety, M-
mężczyźni). 
The number of examined students studying in selected faculties (K- women, M- men). 
 

 
Płeć 
Sex 

Dietetyka 
Dietetics 

Nauka o 
Żywieniu 
Człowieka  
Faculty of 

Human 
Nutrition 

Zdrowie 
Publiczne  

Public 
Health 

Pielęgniar-
stwo 

Nursing 

Farmacja 
Pharmacy 

Turystyka 
Tourism 

Informatyka 
Elektronika  

IT and 
Electronics 

Razem 
Total 

K 65 61 46 81 81 29 - 363 

M 6 11 8 - 20 18 14 77 

Razem 
Total 71 72 54 81 101 47 14 440 

Średnia wieku badanych studentów wynosiła 23 lata.(tab. 2).  
 

T a b e l a  2  
Średnia wieku studentów uczestniczących w badaniach studiujących na wybranych wydziałach (K-
kobiety, M-mężczyźni). 
The mean age of students studying in selected faculties (K- women, M- men). 
 

Płeć 
Sex 

Dietetyka 
Dietetics 

Nauka o 
Żywieniu 
Człowieka 
Faculty of 

Human 
Nutrition 

Zdrowie 
publiczne 

Public 
Health 

Pielęgniar-
stwo  

Nursing 

Farmacja 
Pharmacy

Turystyka 
Tourism 

Informatyka 
Elektronika 

IT  
Electronics 

Średnia 
wieku 

Mean of 
age 

Lata/Years 

K 23±1,50 23±1,89 24±4,03 21±2,12 23±1,08 24±6,10 - 23±2,79 

M 23±1,09 23±0,67 24±3,65 - 22±1,87 25±6,04 21±0,95 23±2,38 
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Wyniki wielu badań prowadzonych tak w kraju, jak i zagranicą, wykazują po-
wszechne stosowanie suplementów diety w żywieniu człowieka, przy czym zjawisko 
to jest wyraźnie nasilone wśród studentów, którzy stosują je często i w dużych daw-
kach. Stąd też, stosując suplementy diety należy mieć wiedzę dotyczącą ich skuteczno-
ści oraz bezpieczeństwa, a także możliwości przedawkowania niektórych składników, 
które zawarte są w dziennej racji pokarmowej. Z badań prowadzonych przez Jarosza 
(2008) wynika, że co piąty Polak w wieku powyżej 15 roku życia sięgał w ciągu roku 
po suplementy diety. Zażywane są one głównie z powodu zmęczenia, osłabienia i/lub 
choroby. Młodzi stosowali je w celu wspomagania organizmu przy zwiększonym wy-
siłku i z powodów związanych z poprawą urody, podczas gdy starsi, by wzmocnić 
serce, kości i stawy. Ogółem 22% Polaków w ciągu ostatniego roku zażywało, co naj-
mniej 1 suplement, w tym 16% mężczyzn i 28% kobiet. Wśród zażywających, 29% 
deklarowało, że stosowało je niemal codziennie lub codziennie przez cały rok. Wyka-
zano także, że im wyższe było wykształcenie badanych, tym częściej stosowali oni 
suplementy diety [7].  

Stosowanie suplementacji deklarowało 168 badanych studentów tj. 38,2% 
wszystkich ankietowanych. Wśród 363 kobiet, 139 stosowało suplementy diety, co 
stanowiło 38,3%, podczas gdy w grupie 77 badanych studentów, 29 deklarowało sto-
sowanie suplementów, co stanowiło 37,7 % ogółu mężczyzn (tab. 4, 5). 

Wykazano, że stosowanie suplementów diety przez studentów studiujących na 
kierunkach technicznych, tj. na informatyce i elektronice było najniższe i dotyczyło 
7,1% badanych. Odsetek studentek studiujących pielęgniarstwo i stosujących suple-
mentację wynosił 28,4%, podczas gdy suplementowanie diety deklarowało 35,2% stu-
dentów dietetyki i 38,9% studentów z kierunku nauka o żywieniu człowieka. 44,4% 
osób studiujących zdrowie publiczne, oraz 44,7% studentów turystyki stosowało su-
plementację. Stosowanie suplementów diety deklarowało także 45,5% ogółu badanych 
studiujących farmację (rys. 1).  

Analizując stosowanie suplementacji przez kobiety i mężczyzn wykazano, że 
wśród studiujących dietetykę oraz żywienie człowieka, stosowanie suplementacji diety 
było częstsze u mężczyzn aniżeli u kobiet, podczas gdy na pozostałych kierunkach 
studiów zauważalna była przewaga kobiet stosujących suplementy diety. Wśród stu-
diujących farmację odsetek stosujących suplementację, zarówno studentek, jak i stu-
dentów był zbliżony i wynosił ok. 45% (rys. 2).  
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Rys. 1. Odsetek badanych studentów stosujących suplementację diety 
Fig. 1. Per cent of examined students using dietary supplementation  
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Rys. 2. Odsetek kobiet i mężczyzn stosujących suplementację diety  
Fig. 2. Per cent of female and male students using dietary supplementation 
 

Zbadano także, czy stosowanie suplementacji przez studentów było uwarunkowa-
ne kierunkiem studiów. Wykazano istotną statystycznie różnicę (przy p<0,05) w sto-
sowaniu suplementacji przez osoby studiujące kierunki medyczne, w porównaniu 
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z kierunkami techniczno-informatycznymi. W obrębie kierunków medycznych stwier-
dzono różnicę w spożyciu suplementów na poziomie istotnym statystycznie (przy 
p<0,05) pomiędzy grupami: Pielęgniarstwo-Zdrowie Publiczne, Farmacja-
Pielęgniarstwo oraz Turystyka-Pielęgniarstwo. W pozostałych grupach medycznych 
nie stwierdzono różnic statystycznych.  

Z przeprowadzonych wcześniej badań przez Jeżewską-Zychowicz (2007), których 
celem była ocena stosowania suplementów wśród studentów reprezentujących różne 
kierunki studiów oraz kontroli ich przyjmowania, zarówno poglądy jak i zachowania 
badanych związane z uzupełnieniem diety suplementami były także warunkowane 
kierunkiem studiów. Autorzy wykazali, że decyzje o stosowaniu suplementów były 
podejmowane przez większość studentów samodzielnie, bez konsultacji z lekarzem. 
W ciągu 3 miesięcy poprzedzających badanie suplementy witaminowo-mineralne sto-
sowało badanych 63,9% osób. Badanie przeprowadzono na Wydziale Nauki o Żywno-
ści Człowieka i Konsumpcji SGGW oraz innych Wydziałach SGGW i uczelniach war-
szawskich, w których problematyka związana z żywieniem, żywnością oraz zdrowiem 
nie była przedmiotem studiowania [8]. 

Z badań Bujko i wsp. wynika, że ponad 60% studentów SGGW stosowało suple-
mentację diety, z czego 7% codziennie [3].  

Z niniejszej pracy wynika, że wśród 139 kobiet stosujących suplementację, 3,6% 
kilka razy dziennie zażywało suplementy, 54,7% przynajmniej raz dziennie, 22,3% 
kilka razy w tygodniu, 12,2 % kilka razy w miesiącu, a 7,2% - rzadziej niż kilka razy 
w miesiącu (tab.3, rys.3).  

Wśród 29 mężczyzn stosujących suplementację diety, 48,3% deklarowało suple-
mentowanie diety przynajmniej raz dziennie, 27,6% kilka razy w tygodniu, a 24,1% 
kilka razy w miesiącu. Żaden z badanych mężczyzn nie stosował suplementacji rza-
dziej niż kilka razy w miesiącu oraz częściej niż raz dziennie (tab. 4, rys.3 ). Wykazano 
także, że kobiety stosowały suplementy bardziej regularnie niż mężczyźni. 

Wykazano, że głównymi suplementami diety stosowanymi przez studentów były 
preparaty witaminowe oraz preparaty witaminowo-mineralne. Około 60% osób, które 
deklarowały stosowanie suplementów diety, stosowało witaminy, a ok. 50% preparaty 
mineralne. Zarówno studentki, jak i studenci stosowali preparaty energetyzujące, jed-
nakże suplemetacja tego typu preparatami dotyczyła w większej mierze mężczyzn 
(ponad 50% badanych). Także częstotliwość stosowania preparatów energetyzujących 
w grupie mężczyzn była wysoka, podczas gdy kobiety częściej stosowały suplementy 
z kategorii inne, tj. preparaty na poprawę urody, cery, włosów itp. Zarówno kobiety, 
jak i mężczyźni studiujący farmację, częściej stosowali preparaty mineralne, podczas 
gdy studenci innych kierunków studiów, chętniej wybierali preparaty witaminowe (tab. 
5, rys. 4, 5, 6). 
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T a b e l a  3  
Częstość suplementacji wśród studentek: 
Frequency of dietary supplementation among female students: 

A- kilka razy dziennie (few times a day) 
B- przynajmniej raz dziennie (at least once a day) 
C- kilka razy w tygodniu (few times a week) 
D- kilka razy w miesiącu (few times a month) 
E- rzadziej niż kilka razy w miesiącu (rare than few times a month) 

 

 
Uczelnia 
Faculty 

Dietetyka 
Dietetics 

Nauka o 
Żywieniu 
Człowieka  
Faculty of 

Human 
Nutrition 

Zdrowie 
Publiczne 

Public 
Health 

Pielęgniar-
stwo 

Nursing 

Farmacja 
Pharmacy 

Turystyka
Tourism 

Razem 
Total 

Liczba kobiet na 
kierunku studiów 
The number of 
female students  

65 61 46 81 81 29 363 

Liczba kobiet 
stosujących 
suplementację  
The number of 
female students 
using dietary 
suppl. 

20 22 22 23 37 15 139 

A - 2 - - 2 1 5 
B 13 10 12 22 9 10 76 
C 5 6 4 1 14 1 31 
D 1 3 3 - 8 2 17 
E 1 1 3 - 4 1 10 

 
 

Z badań przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Farmaceutycznego AM 
w Białymstoku w marcu 2006 roku wynika, że 53,7% kobiet i 45,5% mężczyzn stoso-
wało dodatkową suplementację. Wśród nich 37,3% respondentek oraz 36,4% respon-
dentów zażywało preparaty witaminowo-mineralne. Suplementacja witaminami została 
odnotowana u 7,5% studentek oraz 9,1% studentów, a 8,9% kobiet potwierdziło dodat-
kową suplementację preparatami mineralnymi [4].  
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T a b e l a  4  
Częstość stosowania suplementów wśród studentów: 
Frequency of dietary supplementation among male students: 

A- kilka razy dziennie (few times a day) 
B- przynajmniej raz dziennie (at least once a day) 
C- kilka razy w tygodniu (few times a week) 
D- kilka razy w miesiącu (few times a month) 
E- rzadziej niż kilka razy w miesiącu (rare than few times a month) 

 

 
Uczelnia 
Faculty 

Dietetyka  
Dietetics 

Nauka o 
Żywieniu 
Człowieka 
Faculty of 

Human 
Nutrition 

Zdrowie 
Publiczne 

Public 
Health 

Farmacja 
Pharmacy 

Turystyka
Tourism 

Informatyka 
Elektronika 

IT 
Electronics 

Razem 
Total 

Liczba mężczyzn 
na kierunku 

studiów. 
The number of 
male students 

 

6 11 8 20 18 14 77 

Liczba mężczyzn 
stosujących 

suplementację 
The number of 
male students 
using dietary 

suppl. 

5 6 2 9 6 1 29 

A - - - - - - 0 
B 2 4 1 6 - 1 14 
C 1  1 2 4 - 8 
D 2 2 - 1 2 - 7 
E - - - - - - 0 
 

Z badań przeprowadzonych wśród młodzieży akademickiej w Poznaniu wynika, 
że 53,1% populacji studentów stosowało preparaty witaminowe i/lub mineralne. Spo-
śród 130 kobiet 66,1% stosowało suplementację farmakologiczną, podczas gdy w tej 
samej liczebnie grupie mężczyzn, tego typu uzupełnianie diety deklarowało 40% bada-
nych. U osób zażywających suplementy składniki mineralne pochodziły głównie 
z preparatów witaminowo-mineralnych, a w znacznie mniejszym stopniu tylko z pre-
paratów mineralnych [2]. Badania prowadzone wśród studentów Akademii Medycznej 
i Politechniki Wrocławskiej wykazały również, że kobiety częściej niż mężczyźni sto-
sowały suplementy diety [10]. Wyniki innych badań dotyczących suplementacji diety 
wśród studentów Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej wykazały 
że stosowanie suplementacji diety deklarowało 40,2% kobiet i 30,8% mężczyzn.  
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Rys. 3. Odsetek studentów stosujących suplementację  
Fig. 3. Per cent of students using supplementation 
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Rys. 4. Rodzaj stosowanych suplementów przez studentki. 
Fig. 4. Kind of dietary supplements using by female students. 
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Rys. 5. Rodzaj stosowanych suplementów przez studentów. 
Fig. 5. Kind of dietary supplements using by male students. 
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Rys. 6. Rodzaj stosowanych suplementów podany w procentach. 
Fig. 6. Kind of dietary supplements using by students in %. 
 
 



246  Aneta Sigłowa i wsp. 

Wśród osób stosujących suplementację większą popularnością cieszyły się preparaty 
wieloskładnikowe (Centrum, Multiwitamina oraz Plussz) niż preparaty pojedynczych 
witamin i/lub minerałów [20]. 

 
T a b e l a  5  

Najczęściej stosowane przez studentów suplementy diety  (K-kobiety, M-mężczyźni). 
The most frequently supplements of diet used by students (K-women, M-men). 
 

Płeć 
Sex 

 

Preparaty 
witaminowe 

Vitamin 
supplements 

Preparaty 
witaminowo-

mineralne 
Vit.-Min. suppl. 

Preparaty 
mineralne 
Mineral 

supplements 

Preparaty 
energetyzujące 

Energy  
supplements 

Inne 
Others 

K Multiwitamina 
Capivit A+E,  
Vitaral, Supradyn, 
Prenatal, Wit. B 
Complex, Wit. C 

Centrum, Falvit, 
Vigor, Zdrovit, 
Plusssz 

Ascofer, 
Osteogel, 
magnez, 
calcium, 
chrom orga-
niczny, cynk, 
wapń, żelazo 

Tiger, Red bull, 
Powerade  

Lecytyna, Ome-
ga-3, Vitapil, 
Revalid, Silica, 
Belissa, prepara-
ty ze skrzypu, 
tran, błonnik, 
Czosnek Forte, 
Laktomag, 
Ginkgo biloba, 
sok z aloesu, 
Echinacea pur-
purea 

M Multiwitamina,  
Wit. C, Supradyn 

Plusssz magnez Tiger, Red bull, 
Powerade,     
R-20, Burn 
Trec- live ener-
gy, Plusssz 
active  

Omega-3, Białko 

 
Stosowanie suplementacji diety jest także rozpowszechnione wśród studentów in-

nych państw. Badania dotyczące suplementacji diety preparatami witaminowymi lub 
wapniowymi, przeprowadzone wśród 2316 studentów medycyny 16 uniwersytetów 
medycznych USA wykazały, że 50% badanych stosowało suplementację preparatami 
multiwitaminowymi, a 16% wapniem, przy czym suplementacja stosowana była czę-
ściej przez kobiety. Wykazano także, że suplementację multiwitaminą chętniej stoso-
wali studenci o regularnej aktywności fizycznej, posiadający dzieci, z niedowagą oraz 
kobiety spożywające alkohol w umiarkowanych ilościach [16]. Wyniki innych badań, 
dotyczących suplementacji diety przez 247 kanadyjskich sportowców studiujących na 
uniwersytecie wykazały, że 98,6% stosowało suplementy diety, głównie preparaty 
białkowo-węglowodanowe i kreatyninę, przy czym zjawisko to dotyczyło w większej 
mierze mężczyzn aniżeli kobiet. Powodem stosowania suplementów diety była chęć 
utrzymania dobrego stanu zdrowia oraz informacje internetowe, jak również informa-
cje pochodzące od kolegów [9]. Wykonano także wiele badań dotyczących suplemen-
tacji diet preparatami innymi aniżeli witaminowe i mineralne, których wyniki wskazują 
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na istotny wzrost tego rodzaju suplementacji, szczególnie w krajach zachodnich. 
W badaniach przeprowadzonych na jednym z tureckich uniwersytetów udział wzięło 
łącznie 1871 studentów, w tym 909 mężczyzn i 962 kobiety. Wykazano, że suplemen-
tację diety preparatami innymi aniżeli witaminowe i mineralne stosowało 16,6% męż-
czyzn oraz 16,5% kobiet. W przeważającej mierze stosowano trzy preparaty tj. prepa-
raty zawierające wyciągi z jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea), żeńszenia (Pa-
nax ginseng) oraz miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba) [1].  

W niniejszej pracy wykazano, że kobiety częściej niż mężczyźni stosowały su-
plementy diety poprawiające ich urodę, takie które działają na włosy, paznokcie czy 
skórę (tab. 5). 

W badaniach dotyczących stosowania suplementacji diety, przeprowadzonych 
wśród studentów uniwersytetu w Ammanie w Jordanii, wykazano, że w ciągi ostatnie-
go roku dietę suplementowało 27,4% ogółu studentów, w tym 22% mężczyzn i 30,2% 
kobiet. Dietę suplementowano głównie preparatami multiwitaminowymi (10,4%) 
i multiwitaminowo – multimineralnymi (10%). Najczęściej suplementację stosowały 
kobiety, osoby niepalące, o wysokim dochodzie na członka rodziny, aktywne fizycz-
nie, wegetarianie oraz o prawidłowej wartości wskaźnika względnej masy ciała (BMI). 
Najczęstszym powodem stosowania suplementów diety były zalecenia lekarza, 
a głównym źródłem informacji o preparatach byli lekarze i farmaceuci [18]. Natomiast 
wyniki badań przeprowadzonych na uniwersytecie w Tampa w USA wykazały, że 
wśród 201 studentów 70,6% stosowało suplementy diety bez żadnych konsultacji oraz 
wskazań lekarskich [17]. 

Wnioski 

1. Stosowanie suplementów w badanej populacji było zjawiskiem powszechnym 
a suplementowanie diety deklarowało 38,2% badanych, z czego 51,5% przynajm-
niej raz dziennie. 

2. Wykazano różnicę w stosowaniu suplementacji diety pomiędzy kierunkami me-
dycznymi i kierunkami technicznymi. 

3. Stwierdzono, że zarówno studentki, jak i studenci w suplementacji diety stosują 
przeważnie preparaty witaminowe oraz mineralne.  

4. Jako suplementy diety kobiety częściej stosują preparaty związane z poprawą uro-
dy, włosów i paznokci, podczas gdy częstotliwość stosowania preparatów jest 
wyższa wśród mężczyzn. 

5. Bezkrytyczne przyjmowanie suplementów przez studentów może prowadzić m.in. 
do przedawkowania niektórych składników pokarmowych i związanych z tym 
konsekwencji zdrowotnych, co wymaga prowadzenia szerokiej oświaty żywienio-
wej dotyczącej zagrożeń zdrowia wynikających z nieprawidłowej suplementacji 
diety. 
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DIET SUPPLEMENTATION AMONG STUDENTS 

 
S u m m a r y  

 
The aim of the study was to assess diet supplementation among students of 4 selected Warsaw and 

Tarnow universities. It was found that diet supplementation was common practice. 38,2% of respondents 
used dietary supplementation, and 51,5% of them, at least once a day. The female students more often than 
male students used diet supplementation.  
 
Key words: supplementation, dietary supplements, students  
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