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TUDNIVALÓK AZ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐKRŐL
Mit nevezünk étrend-kiegészítőnek?
A
hagyományos
étrend
kiegészítését
szolgáló
olyan
élelmiszereket, amelyek koncentrált formában tartalmaznak
tápanyagokat vagy egyéb táplálkozási vagy élettani hatással
rendelkező anyagokat. A termékek adagolt vagy adagolható
formában kerülnek forgalomba, így megjelenési formájukat
tekintve kapszulák, pasztillák, tabletták, port tartalmazó tasakok,
adagolható porok, ampullák, csepegtetős üvegek vagy más
hasonló por-, illetve folyadékformák lehetnek.
Ezen termékek tehát élelmiszerek, így betegséget megelőző, illetve gyógyító hatás nekik
nem tulajdonítható, azzal nem rendelkeznek.

Mikor fogyasszunk étrend-kiegészítőket?
A kiegyensúlyozott, vegyes táplálkozás biztosítja a szervezet egyensúlyi állapotához,
működéséhez szükséges tápanyagokat (fehérjét, szénhidrátot, zsírt, vitaminokat, ásványi
anyagokat és élelmi rostot), illetve az ún. biológiailag aktív összetevőket (antioxidánsokat, Lkarnitint, prebiotikumokat, probiotikumokat). Felgyorsult, rohanó világunk - az ezzel
összefüggésben lévő stresszes életmód - és a ma oly divatos szigorú fogyókúrák, az
egyoldalú táplálkozás, valamint a betegségek utáni lábadozás a szervezet kimerüléséhez
vezethet, így kifejezetten hasznos lehet étrend-kiegészítő készítmények ellenőrzött
alkalmazása. Ezek használatánál viszont számos szempontot kell figyelembe venni, például
az étrend-kiegészítő - gyógyszer kölcsönhatások lehetőségét és az egyéni egészségi
állapotot.

Hogy kerülhet forgalomba ma Magyarországon étrend-kiegészítő termék?
Az étrend-kiegészítő készítmények engedélyezése 2004. május 1.-jét követően megszűnt.
Fenti időpont után a terméket annak gyártója, illetve importőre köteles bejelenteni az
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézethez (OÉTI) az étrend-kiegészítőkről
szóló 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 4. számú melléklete szerinti adatok közlésével és
a címke egyidejű megküldésével.
Az OÉTI honlapján (www.oeti.hu) Étrend-kiegészítők → Bejelentett étrend-kiegészítők listája
elérési úton valamennyi, Magyarországon bejelentett étrend-kiegészítő készítmény
megtalálható. A minden szempontból megfelelő termék notifikációs száma előtt zöld jelzés
kerül feltüntetésre. A forgalomba hozataltól eltiltott étrend-kiegészítőket a nyilvántartási szám
előtti * szimbólum jelzi.
A listát az OÉTI vezeti, havi rendszerességgel frissíti - ezzel segíti az ellenőrző hatóságok
munkáját és egyben tájékoztatást nyújt a lakosság részére.

Mit kell tartalmaznia az étrend-kiegészítő címkéjének?
-

-

a termék megnevezését, melynek tartalmaznia kell az „étrend-kiegészítő” kifejezést
az összetevőket csökkenő mennyiségi sorrendben
nettó mennyiséget
minőségmegőrzés lejárati dátumát, a minőség megőrzéséhez szükséges különleges
tárolási vagy felhasználási feltételeket
előállító/forgalmazó neve, címe, amennyiben szükséges a termék eredete
felhasználási útmutató, amennyiben ennek hiányában a fogyasztó nem tudná az
élelmiszert megfelelően felhasználni
a napi ajánlott fogyasztási mennyiséget
a termék napi adagjában lévő tápanyagok (vitaminok, ásványi anyagok), illetve
táplálkozási és élettani hatással rendelkező anyagok mennyiségét. A vitaminok és
ásványi anyagok mennyiségét az ajánlott a napi ajánlott beviteli mennyiség (RDA)
százalékában is fel kell tüntetni
a következő figyelmeztetéseket:
• a fogyasztó az ajánlott napi mennyiséget ne lépje túl
• az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet
• a terméket kisgyermek elől elzárva kell tartani

Fentieken túl mit tartalmazhat a termék címkéje?
Ún. tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állítást, mely
- nem lehet valótlan, félreérthető vagy megtévesztő
- nem kelthet kétséget más élelmiszerek biztonságos voltát és/vagy táplálkozásra való
alkalmasságát illetően
- nem ösztönözheti vagy helyeselheti az élelmiszer túlzott fogyasztását
- nem jelentheti ki, sugallhatja vagy sejtetheti azt, hogy a kiegyensúlyozott és változatos
étrend általában nem biztosítja a tápanyagok megfelelő mennyiségét
- nem utalhat sem szövegesen, sem képi, grafikus vagy szimbolikus ábrázoláson
keresztül a testi funkciók olyan változásaira, amelyek a fogyasztóban félelmet
kelthetnek, és nem használhatja ki a fogyasztó félelmét

Mit nem lehet feltüntetni az étrend-kiegészítők címkéjén?
-

-

nem lehet feltüntetni betegséget megelőző, vagy gyógyító hatást, illetve ilyen
tulajdonságra utalni sem lehet
az étrend-kiegészítők jelölése, megjelenítése, reklámozása nem állíthatja vagy
sugallhatja, hogy a változatos, kiegyensúlyozott étrend nem alkalmas a szükséges
tápanyagok bevitelére
olyan állítások, amelyek azt sugallják, hogy az élelmiszer fogyasztásának mellőzése
hatással lehet az egészségre
olyan állítások, amelyek a súlycsökkenés ütemére vagy mértékére utalnak

Jó tanácsok étrend-kiegészítő vásárlással kapcsolatban
Csak ismert eredetű, magyar nyelvű címkével ellátott terméket vásároljunk. Kellő
óvatossággal járjunk el az interneten, csomagküldő kereskedelem útján valamint
termékbemutatókon megvásárlásra felkínált étrend-kiegészítő készítmények,
csodaszerként hirdetett termékek esetében.
Kizárólag az OÉTI felé bejelentett és nyilvántartásba vett terméket vásároljunk, hisz
így lehetünk biztosak benne, hogy legálisan forgalomba lévő termékkel van dolgunk.
Mindenképpen érdemes a termékek összetételét is figyelnünk. Számos étrendkiegészítő gyógynövény hatóanyagot is tartalmaz, azt azonban tudnunk kell, hogy
amellett, hogy a gyógynövények számos kedvező hatással rendelkeznek,
mellékhatásaik is lehetnek. Az OÉTI Szakértői Testülete folyamatos szakmai
konzultációjának eredményeként jött létre a folyamatosan frissülő ún. negatív lista,
mely az étrend-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt növényeket, növényi
részeket tartalmazza, tehát azokat, melyek élelmiszerként történő használata
veszélyes lehet. A negatív lista szintén az OÉTI honlapján érhető el.

Amennyiben rendszeresen kell gyógyszert szednünk, úgy mindenképp figyeljünk arra,
hogy az étrend-kiegészítő és a gyógyszer hatóanyagai nem lépnek-e kölcsönhatásba
egymással. Így étrend-kiegészítő vásárlása esetén célszerű konzultálni orvossal,
gyógyszerésszel.

