هشت نكته ضروري براي انتخاب بهترين مولتي ويتامينها
دکتر تيرنگ نيستاني
متخصص تغذيه
وقتی دائم اين توصيه را میشنويم كه ويتامينها تاثير مهمی در كاهش احتمال بروز سرطانها و ساير بيماريها دارند به فكر میافتيم كه اين
مواد ضروري را به بدن خود برسانيم ،اما سوال اين است كه كدام تركيب ويتامينی در اين زمينه بيشتر به ما كمك میكند؟
به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا ،سايت اينترنتی ارگانيك مقالهاي را با هدف كمك به انتخاب بهترين گزينهها منتشر كرده است.
در اين مقاله به هشت نكته كاربردي اشاره شده كه هنگام انتخاب مولتی ويتامين مناسب خودتان میتوانيد از اين نكات كمك بگيريد .اين
دستورالعملها عبارتند از:
 .۱از ويتامينهايی استفاده كنيد كه برچسب شركتهاي توليدكننده مطمئن را دارند به اين ترتيب اطمينان خواهيد داشت كه محصول مربوطه
واقعا حاوي همان مواد و تركيباتی است كه روي برچسب آن چاپ شده است.
 .۲سن ،جنسيت و شرايط جسمی خود را همواره در نظر بگيريد و مولتی ويتامينی را انتخاب كنيد كه فرمول آن مخصوص شرايط شايسته
شده باشد.
 .۳اگر محصول مورد نظر تاريخ انقضا ندارد از خريد آن خودداري كنيد .حتی مولتی ويتامينها هم بايد تازه باشند تا خواص خود را حفظ كنند.
 .۴هيچ ريزمغذي به تنهايی عمل نمیكند يعنی براي تاثيرگذاري و عملكرد مناسب نيازمند وجود ريزمغذيها و امالح ديگر است .بنابراين در
جستجوي طيفی گسترده از ويتامينها ،امالح معدنی ،آنزيمها ،اسيد آمينهها و آنتی اكسيدانها باشيد.
 .۵از مكملهايی استفاده كنيد كه فاقد هرنوع ماده اعتيادآور مثل قند ،نشاسته ،گلوتن يا رنگها و طعم دهندههاي مصنوعی باشند.
 .۶امالح معدنی را انتخاب كنيد كه فرآيند » «Chelationرا پشت سر گذاشته باشند .اين فرآيند در واقع اسيدهاي چرب يا اسيد آمينهها را به
امالح پيوند میزند و به جذب آنها در بدن كمك میكند.
 .۷اگر گياهخوار هستيد در خريد محصول مورد نظر خود دقت كنيد .چون بسياري از محصوالت حاوي روغنهاي ماهی يا ماده حاصل از
گوشت يا ماكيان هستند.
 .۸باالخره اينكه از يك مولتی ويتامين استفاده كنيد كه از مواد ارگانيك تهيه شده باشد .مولتی ويتامين ارگانيك عاري از مواد شيميايی
مصنوعی ،آفتكشها ،هورمونهاي رشد و آنتی بيوتيكها است كه پرهيز از تمام آنها حائز اهميت است.
 -9و سرانجام يادتان باشد «مكملها» ،همانگونه كه از نامشان نيز پيداست ،براي «تكميل» رژيم غذايی هستند و نه جايگزينی آن! خردمندانه
تر آن است كه پيش از مصرف هر گونه مكملی با يك متخصص تغذيه در اين مورد مشاوره بفرماييد.

