
ворити і про те, що 
сучасна медицина 
об'єднується з меди-
циною традиційної. 
Є великий позитив-
ний досвід зарубіж-
них країн щодо по-
ліпшення якості і 
збільшення тривало-
сті життя.  

БАД - це концен-
трати природних 
БАД, виділених з 
харчової сировини, 
рослинного, тварин-
ного, морського або 
мінерального поход-
ження, які застосо-
вуються для додан-
ня раціону харчу-
вання лікувальних 
або лікувально-

Хочемо ми того чи 
ні, але біологічно 
активні добавки до 
їжі (БАД) уже існу-
ють як самостійний-
терапевтичний фак-
тор. Це нове явище 
через здоровий кон-
серватизм, власти-
вого будь-якого лі-
каря, приймають 
далеко не всі фахів-
ці.  

Проте БАД стрім-
ко ввірвалися в на-
ше життя і свої по-
зиції навряд чи зда-
дуть. Деякі вузи зо-
рієнтувалися в ситу-
ації і почали викла-
дати студентам досі 
небачену науку - 
медичну нутрицио-
логию, науку про 
біологічно активних 
добавках до їжі. 
Враховуючи той 
факт, що переважна 
більшість БАД у 
своєму складі міс-
тить рослинні ком-
поненти, можна го-

профілактичних 
властивостей. Це не 
панацея від усіх 
хвороб, а еліксири, 
життєздатні збіль-
шувати нашу фізич-
ну і розумову праце-
здатність, забезпе-
чують захист від 
стресів і шкідливих 
факторів зовнішньо-
го середовища, 
сповільнюючи про-
цеси старіння, і про-
довжують активне 
довголіття. 

 
Підготовлено за мате-
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В чому секрет БАДів?  

Причини приймати БАД.  

Цікаво знати: 

 Під час обіду 
людина ко-
втає близько 
295 разів. 

 
 Люди на 1 см 

вище вранці, 
ніж ввечері. 
Протягом дня 
суглоби стис-
каються. 

 
 Чотирирічна 

дитина в сере-
дньому задає 
437 питань у 
день. 

 
 Жінки морга-

ють в два ра-
зи частіше, 
ніж чоловіки. 

 
 Кожні сім се-

кунд у світі 
народжується 
дитина. 
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 В чому секрет 

БАДів? 

 Причини прийма-

ти БАД. 

 Бльше “за” ніж 

“проти”. 

 Хочеш здоров’я? 

Читай етикетку!  

1.Алкоголь 

2.Куріння 

3.Травми 

4.Стрес 

5.Погане травлення 

6.Антибіотики 

7.Вегетаріанська їжа 

8.Харчова алергія 

9.Недостатнє харчування 

10.Низькі запаси організму 

11.Недолік 

сонця 

12.Перехі-

дний вік 

13.Заняття 

спортом 

14.Вагітність 

15.Старість 
Підготовлено за матеріалами 
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Ми є те, що ми їмо 

В цьому номері: 



пропонованих товарів. 
На маркуванні БАД 

має бути зазначено: 
склад продукту; 
кількість продукту, 

рекомендований виро-
бником для щоденного 
споживання; 

відомості про проти-
показання для застосу-
вання при окремих ви-
дах захворювань; 

кількість вітамінів і 
мінеральних речовин 
вказується в абсолют-
них числах і у відсот-
ках від рекомендованої 
добової потреби; 

вказівку, що БАД не 
є ліками; 

дата виготовлення 
та термін придатності; 

умови зберігання; 
назва, адреса і теле-

фон організації, упов-
новаженої на прийнят-
тя претензій від спо-
живачів. 

«На упаковках біоло-
гічно-активних доба-
вок до їжі повинні бу-
ти також відзначені 
побічні ефекти і проти-
показання. Якщо вони 
є, то узгоджуються в 
Інституті харчування 

Отже, що ж потрібно 
робити, щоб не потра-
пити в халепу - не від-
давати гроші за підро-
бку, яка не тільки не 
допоможе, але й на-
шкодити може. 

Для початку з'ясува-
ти, яких речовин дійс-
но не вистачає вашому 
організму. У Росії про-
ведені відповідні дос-
лідження і для кожно-
го з регіонів визначені 
недостатні компоненти 
харчування. 

Далі ми вирушаємо в 
аптеку і адресуємо пи-
тання консультанту: 

що він може нам за-
пропонувати по нашо-
му профілю з наявного 
в наявності. Уважно 
вислуховуємо продав-
ця, а потім переходимо 
до цікавих читання - 
вивчаємо етикетку за-

РАМН і записуються 
прямо у свідоцтві про 
державну реєстрацію », - 
коментує Тетяна Пилат, 
президент НВП БАД. 

Нерідкі випадки відсут-
ності на етикетці вказів-
ки про те, що БАД не є 
ліками, не вказується 
Склад, відомості про бі-
ологічно-активних речо-
винах, джерелом яких є 
БАД до їжі, а також про-
типоказання до застосу-
вання.Якщо якась части-
на необхідної інформації 
відсутня або ж зовніш-
ній вигляд упаковки на-
водить на думки, що ви 
тримаєте в руках кустар-
ну підробку, ставимо 
назад на полицю, дякує-
мо, йдемо. 
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Овен 
думає - багато 
говорить - мало 
робить - правильно. 
Телець 
думає - про багато 
говорить - перекон-

ливо 
робить - як вийде. 
Близнюки 
думає - про себе 
говорить - що думає 
робить - думає що 

дуже добре. 
Рак 
думає - постійно 
говорить - заманли-

во 
робить - що вка-

жуть. 
Лев 
думає - точно 
говорить - зайве 
робить - те, від чого 

не вдалося відкрути-
тися. 

Діва 
думає - одне 
говорить - інше 
робить - третє, але 

добре. 
Терези 
думає - зайве 
говорить - чесно 
робить-

відповідально. 
Скорпіон 
думає - зосереджено 
говорить - точно 
робить - що подоба-

ється. 
Стрілець 
думає - що тільки 

він ... 
говорить - що всі 

крім нього .. 
робить - чужими 

руками. 
Козеріг 
думає - що в голову 

прийде 
говорить - те, до 

чого додумався 
роблять - що вміють 
Водолій 
думають - "а що 

треба?" 
кажуть - "ну якщо 

треба" 
роблять - краще 

всіх. 
Риби 
думають - що ніхто 

не знає 
кажуть - хитрують 
роблять - в залежно-

сті від того, чи бу-
дуть перевіряти робо-
ту. 

 

Знайди себе! Біологічно-активні добавки (БАД) - думка МедРунета 

(медичного російськомовного інтернету) 

Приймаю сам 32.02% (212) 

Всім рекомендую до застосування 17.22% (114) 

Не раджу, але і не забороняю 17.07% (113) 

Кожен вільний робити, що робити 17.52% (116) 

Категорично проти 11.18% (74) 

А що таке БАД? 4.98% (33) 

Всього учасників опитування — 662 


