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Jednym z objawów pelagry w jej ostrym 
przebiegu, są zmiany skórne takie jak 
rumień, egzema, przebarwienia, pęche-
rze czy trądzik. Ponadto objawia się po-
gorszeniem stanu włosów, jak również 
powstawaniem łupieżu. DŁUGOTRWAŁE 
NIEDOBORY NIACYNY SKUTKUJĄ ZABU-
RZENIAMI PRACY UKŁADU POKARMO-
WEGO, CO W KONSEKWENCJI PROWA-
DZI M. IN. DO BIEGUNEK. Niacyna, jak 
większość witamin, bierze udział w wielu 
procesach zachodzących w organizmie. 
Oprócz wspomnianych wcześniej właś-
ciwości, wpływa na regulację poziomu 
cholesterolu we krwi. Rozszerza naczynia 
krwionośne zwiększając przepływ krwi. 
Zmniejsza w ten sposób ryzyko cho-
rób układu naczyniowego. Witamina B3 
wykazuje także działanie przeciwmigre-
nowe. Jednak jedną z najważniejszych 
funkcji witaminy B3, a jednocześnie naj-
częściej ignorowaną, jest jej oddziaływa-
nie wspomagające pracę układu nerwo-
wego. Braki tego składnika odbijają się 
na naszym zdrowiu powodując ZA-
BURZENIA SNU, DRAŻLIWOŚĆ, AGRE-
SJĘ, WYBUCHY ZŁOŚCI, POBUDZENIE, 
PROBLEMY Z PAMIĘCIĄ, a nawet de-
presję i schizofrenię. U osób ze wspo-
mnianymi objawami często obserwu-
je się niedobory witaminy PP, bądź 
zaburzenia jej wchłaniania.

 
SAMOPOCZUCIE OD KUCHNI
Mało kto z nas łączy swoje samopoczu-
cie i stan zdrowia psychicznego z dietą 
i niedoborami składników pokarmo-
wych. Najczęściej za pogorszenie nastro-
ju obwiniamy stres i wahania hormonal-
ne, a nawet pogodę. Rzadko szukamy 
przyczyn złego samopoczucia psychicz-
nego na talerzu. Tymczasem wszystkie te 
czynniki wzajemnie na siebie oddziałują, 
a wystąpienie objawów to wypadkowa 
kilku elementów. Żeby zdać sobie sprawę 
z tego jak ważne dla naszego samopo-
czucia jest jedzenie, warto odpowiedzieć 
sobie na kilka pytań. Czy kiedy jesteśmy 
głodni zmienia się nasze samopoczu-
cie? Czy nasz nastrój ulega pogorszeniu 
w przypadku wystąpienia negatywnych 
objawów ze strony układu pokarmo-
wego, takich jak wzdęcia czy gazy? Czy 
jedzenie ulubionych potraw poprawia 
nam humor? Czy grzechy żywieniowe 
np. w postaci fast foodów wywołują 
w nas poczucie winy? No właśnie. Mówi 
się, że jelita to nasz drugi, nie mniej waż-
ny mózg. Ich sprawne działanie, a zatem 
właściwa dieta warunkują w dużym stop-
niu naszą kondycję psychiczną. 

JAK JĄ POZYSKAĆ?
Niacyna jest witaminą wyjątkową. Otóż 
jako jedna z niewielu może być w pewnej 

ilości produkowana przez nasz organizm. 
Jednak, aby do tego doszło niezbędny 
jest tryptofan, aminokwas egzogenny, 
czyli taki który musi zostać dostarczony 
z zewnątrz wraz z pożywieniem. Znaj-
dziemy go w serach, jajach, mięsie, orze-
chach czy migdałach. To kolejny dowód 
na to jak ważna jest zróżnicowana i do-
brze zbilansowana dieta. Wszystkie skład-
niki pokarmowe wzajemnie się uzupeł-
niają i wpływają na swoje działanie. 

Witaminę B3 stosunkowo łatwo dostar-
czyć wraz z pożywieniem, o ile z różnych 
przyczyn nie cierpimy na zaburzenia 
wchłaniania składników odżywczych. 
W dużych ilościach występuje w DROŻ-
DŻACH (ZDECYDOWANY FAWORYT!), 
OTRĘBACH, ORZECHACH, PESTKACH 

Czy wiesz, że…?
Na rynku dostępne są nieaktywne drożdże 

w formie płatków będące świetnym 
źródłem witamin i minerałów, oraz 

doskonałym uzupełnieniem diety wegańskiej 
i wegeteriańskiej. Zawierają niemal wszystkie 
witaminy z grupy B! Dodatkowo mają również 

walory smakowe - porównywane są do 
parmezanu. W kuchni można je stosować do 
panierek, zasmażek czy zagęszczania sosów 

nadając potrawom nie tylko ciekawy smak, ale 
też dostarczając wielu ważnych składników. Do 
kupienia w sklepach ekologicznych ze zdrową 

żywnością.
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DYNI, SŁONECZNIKA, JAK RÓWNIEŻ 
W WĄTRÓBCE, MIĘSIE, RYBACH, FASO-
LI, SOI, SUSZONYCH BRZOSKWINIACH, 
AWOKADO CZY KASZY GRYCZANEJ. 
Stosując zróżnicowaną dietę nie powin-
niśmy mieć problemów z niedoborami 
tego składnika, jednak jeżeli istnieje taka 
potrzeba możemy dodatkowo wspomóc 
się suplementacją witamin z grupy B. Co 
ważne działają one synergicznie potę-

gując wzajemnie swoje działanie. Warto 
pamiętać, że choć niacyna nie jest bar-
dzo toksyczna, to zwiększona podaż tego 
składnika za pomocą środków uzupełnia-
jących dietę, może powodować działa-
nia niepożądane takie jak chociażby za-
czerwienienie i pieczenie skóry. Dlatego 
w każdym przypadku suplementacji na-
leży udać się po poradę do lekarza. Wita-
miny bardzo trudno przedawkować sto-

sując je w formie naturalnej, pozyskując 
z żywności, natomiast każda ingerencja 
w organizm z zewnątrz powinna zostać 
skonsultowana ze specjalistą. 

Cierpisz na kłopoty z bezsennością? 
A może masz suchą, pękającą skórę i za-
czerwienioną skórę? Łatwo się irytujesz, 
masz trudności ze snem i częste biegun-
ki? Być może przyczyną takiego stanu nie 
jest wyłącznie stres, a źródła problemu 
należy szukać w niedoborowej diecie? 
Przyjrzyj się swojemu odżywianiu, wpro-
wadź do swojej diety produkty bogate 
w niacynę i TRYSKAJ HUMOREM O KAŻ-
DEJ PORZE ROKU!

VERONIKA ulANECKA

Badania wykazały, że witamina B3 wykazuje działanie 
wspomagające leczenie infekcji grzybiczych. Blokuje 

bowiem enzym niezbędny szczepom gatunku 
 Candida do wzrostu.

Źródło: www.biotechnologia.pl
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