Suplementy diety z omega-3 przereklamowane?
W ostatnim czasie kwasom omega-3 przypisuje siÄ™ cudowne wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci. Czy rzeczywiÅ›cie dziaÅ‚ajÄ… one na organizm tak dobroczynnie,
czy czÄ™Å›Ä‡ z ich atut&oacute;w to zasÅ‚uga raczej spec&oacute;w od marketingu? Od czasu, kiedy Å›wiadomoÅ›Ä‡ na temat nienasyconych
kwas&oacute;w tÅ‚uszczowych wzrosÅ‚a, p&oacute;Å‚ki w aptekach uginajÄ… siÄ™ pod ciÄ™Å¼arem suplement&oacute;w diety zawierajÄ…cych
kwasy omega-3. Z ich etykiet moÅ¼emy dowiedzieÄ‡ siÄ™, Å¼e kapsuÅ‚ka dziennie wzmacnia pracÄ™ m&oacute;zgu. WpÅ‚ywa na szybsze
zapamiÄ™tywanie i lepsze zdolnoÅ›ci koncentracji. Dlatego tabletki kierowane sÄ… gÅ‚&oacute;wnie do os&oacute;b starszych, ale takÅ¼e do
uczÄ…cej siÄ™ mÅ‚odzieÅ¼y - z omega-3 Å¼aden sprawdzian nie sprawi juÅ¼ kÅ‚opot&oacute;w. Ile w tym prawdy, a ile mitu? Okazuje siÄ™, Å¼e
pieniÄ…dze wydawane na farmaceutyki z magicznymi kwasami, to pieniÄ…dze wyrzucone w bÅ‚oto. Dowodem na to sÄ… badania brytyjskich
naukowc&oacute;w, kt&oacute;rzy poÅ›wiÄ™cili 3,5 roku na rozwikÅ‚anie kwestii kwas&oacute;w omega-3 w tabletkach. Ku zdziwieniu zagorzaÅ‚ych
zwolennik&oacute;w diet zastÄ™pczych okazaÅ‚o siÄ™, Å¼e suplementy diety z kwasami nienasyconymi dziaÅ‚ajÄ… jak placebo. Nie majÄ…
Å¼adnej mocy, w Å¼aden spos&oacute;b nie dziaÅ‚ajÄ… przeciwko demencji, umysÅ‚ po nich nie staje siÄ™ jaÅ›niejszy, ani nie pracuje szybciej. To
nie tylko teoria. Naukowcy majÄ… na to Å¼ywy przykÅ‚ad. W badania nad wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ciami oleju rybnego zaangaÅ¼owali aÅ¼ 3500 os&oacute;b.
CzÄ™Å›Ä‡ z nich w tym samym czasie Å‚ykaÅ‚a suplement, inni dostawali plaebo. Efekt nie pozostawia zÅ‚udzeÅ„. Na koniec wszystkich
uczestnik&oacute;w badania poddano standardowemu testowi na pamiÄ™Ä‡ i wydajnoÅ›Ä‡ m&oacute;zgu. Rezultat? Osoby na diecie z
uwzglÄ™dnieniem omega-3 nie miaÅ‚y ani trochÄ™ lepszych wynik&oacute;w, niÅ¼ osoby, kt&oacute;rych dieta byÅ‚a ich pozbawiona. Czy oznacza
to jednak, Å¼e naleÅ¼y zrezygnowaÄ‡ z ryb w menu? Naukowcy jednogÅ‚oÅ›nie m&oacute;wiÄ…, Å¼eby absolutnie tego nie robiÄ‡. NaleÅ¼y
mieÄ‡ jednak Å›wiadomoÅ›Ä‡, Å¼e sztucznie "produkowane" kwasy nienasycone czy to w kapsuÅ‚kach, czy w margarynach nie wpÅ‚ywajÄ… na
pamiÄ™Ä‡. Co innego kwasy zawarte w naturalnych Åºr&oacute;dÅ‚ach, przede wszystkim w rybach. Te w diecie sÄ… konieczne, poniewaÅ¼
niepodwaÅ¼alnÄ… tezÄ… jest ta, Å¼e omega-3 zbawiennie wpÅ‚ywajÄ… na pracÄ™ serca. WaÅ¼ne teÅ¼, by ich nie przedawkowaÄ‡,
szczeg&oacute;lnie dbaÄ‡ muszÄ… o to chorzy na cukrzycÄ™ i majÄ…cy kÅ‚opoty z krÄ…Å¼eniem.
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