
WITAMINY DLA DIABETYKÓW 

 
Witaminy dla diabetyków: zestaw witamin i składników mineralnych dostosowany ilościowo 

i jakościowo do potrzeb osób chorych na cukrzycę jako uzupełnienie codziennej diety. 

Energia wytwarzana z cukrów jest niezbędna dla całego organizmu. Do optymalnego 

wykorzystania cukrów w organizmie niezbędny jest określony hormon-insulina. Chorzy na 

cukrzycę albo wytwarzają jej zbyt mało albo nie reagują na ten hormon. Cukry nie ulegają w 

całości rozkładowi i nie są przekształcane w energię, co ostatecznie wywiera szkodliwy 

wpływ na nerwy i naczynia krwionośne. Z tego powodu ważne jest dla każdego z nas a dla 

diabetyków w szczególności, by codziennie otrzymywać wystarczającą ilość witamin 

uczestniczących w procesach przemiany materii. 

Funkcjonowanie procesu przemiany cukrów uzależnione jest od różnych witamin i substancji 

mineralnych. Witamina B1 potrzebna jest do przekształcania cukrów w energię. 

Wystarczające zaopatrzenie w tę witaminę a także w witaminę B6 wspomaga tę przemianę. 

Dzięki temu nerwy i naczynia mogą pozostać zdrowe. Witamina B12 wspiera proces 

zdrowienia (regeneracji) wcześniej uszkodzonego nerwu. Witamina B2, biotyna, niacyna, 

ryboflawina i kwas pantotenowy odgrywają ważna rolę  w procesie przemiany cukrów, a tym 

samym w zachowaniu zdrowych nerwów i naczyń. 

Witamina C i E oraz prowitamina A nazywane są witaminami antyutleniającymi. Chronią 

organizm przed działaniem wolnych rodników. Zwłaszcza chorzy na cukrzycę powinni 

zwracać uwagę na wystarczające zaopatrzenie w witaminy. Oprócz tego diabetykom 

potrzebne są również istotne mikroelementy jak np. cynk Z jednej strony ponieważ diabetycy 

wydalają go w zwiększonej ilości, z drugiej strony, ponieważ odgrywa istotną rolę w 

tworzeniu, gromadzeniu i uwalnianiu hormonu insuliny. Ważnym mikroelementem jest 

teżchrom, ponieważ odgrywa decydującą rolę w procesie przemiany cukrów. Dodatkowo 

chrom i cynk zmniejszające łaknienie i hamują apetyt na słodycze. 

Za pomocą preparatu Witaminy dla diabetyka mogą Państwo zaopatrywać swój organizm 

we wszystkie te witaminy i mikroelementy. Niedostateczne zaopatrzenie w nie organizmu 

należy traktować poważnie. Składniki te są odpowiedzialne za istotne reakcje właśnie w 

procesie przemiany cukrów. Przyjęcie raz dziennie jednej tabletki Witamin dla 

diabetykówdaje możliwość uzupełniania często zwiększonego zapotrzebowania na 

witaminy, co wpływa pozytywnie na przemianę materii w organizmie. 

Stosowanie 



Jedna tabletka dziennie, najlepiej po posiłku. 

Dostępne do sprzedaży w aptekach w opakowaniu zawierającym 30 tabletek. 

  

1 tabletka zawiera: 

90 mg      witaminy C 

18 mg      witaminy E 

7,5 mg     niacyny 

3 mg        kwasu pantotenowego 

2,0 mg     beta – karotenu 

6 mg         witaminy B6 

1,5 mg     witaminy B2 

2,4 mg     witaminy B1 

300 µg     kwasu foliowego 

30 µg       biotyny 

1,5 µg      witaminy B12 

oraz 

12 mg      cynku 

200 µg     chromu 

  
  
  

MILGAMMA MAŚĆ 

 
Milgamma maść: maść do pielęgnacji stóp z mocznikiem w stężeniu 10%. 

Jest polecana do codziennej pielęgnacji suchych, szorstkich i popękanych stóp oraz do 

pielęgnacji stóp przy chorobie cukrzycowej, atopowym zapaleniu skóry oraz ichtiozie. 

Mocznik jest naturalną substancją, która zatrzymuje wodę w skórze. W warstwie rogowej 

zdrowej skóry występuje w stężeniu do ok 1%. W skórze suchej zawartość mocznika jest 

często obniżona. W dermatologii mocznik jest sprawdzonym, naturalnym czynnikiem, który 

wiąże wodę w skórze, a przez to zwiększa jej nawilżenie, łagodzi swędzenie oraz zmiękcza 

warstwę rogową skóry. 

Milgamma maść do pielęgnacji stóp zawiera mocznik w wysokim stężeniu do ok 10% przez 

co wspiera naturalną zdolność skóry do wchłaniania i magazynowania wody. Aby 

zminimalizować ryzyko alergii i podrażnień, Miligamma maść zawiera tylko mocznik oraz 

przyjazne dla skóry podłoże maściowe, natomiast nie zawiera kompozycji zapachowych, 

barwników, środków konserwujących. 

  

U osób chorych na cukrzycę istnieje zwiększone ryzyko problemów związanych ze stanem 

skóry stóp. Pacjenci często cierpią z powodu suchej i popękanej skóry na stopach. Zwykle nie 

dostrzega się związku tych dolegliwości z leżącą u ich podstaw choroba metaboliczną. Ze 

względu na zmiany w metabolizmie u diabetyków obserwuje się mniejszą aktywność 

gruczołów potowych i łojowych. Suchość skóry stopy osoby chorej na cukrzycę nie wynika z 



braku tłuszczu ale wody, co jest spowodowane przez wspomniane zmiany w wydzielaniu 

potu.  

Regularne stosowanie mocznika wspomaga wiązanie wody w skórze, usprawnia zdolność 

skóry do jej wchłaniania i magazynowania  

Sposób użycia 

  

Maść do pielęgnacji stóp należy nanosić regularnie rano i wieczorem na czyste i suche stopy, 

ze szczególnym uwzględnieniem skóry pięt i delikatnie wmasowywać. Regularna pielęgnacja 

skóry specjalnie dostosowana do potrzeb osób chorych na cukrzycę jest bardzo ważna. 

 

OSTEO ACTIV 

 
Osteo Activ: suplement diety zawierający wapń, magnez, fluor, witaminę D i K, do 

utrzymania prawidłowej gęstości i stabilności kości. Doskonale uzupełnia zarówno te 

niedobory, które są wynikiem naturalnego starzenia się organizmu, jak i tych będących 

skutkiem przeciążenia i zbyt intensywnego trybu życia. 

Jedna tabletka Osteo Activ zawiera wszystkie niezbędne biopierwiastki, wzmacniające 

wytrzymałość i stabilność kości. Przeznaczenie: na choroby mięśni, stawów, kości, na 

osteoporozę. Wskazania: osteoporoza, niedobór wapnia, witaminy D. 

Niezależnie od wieku masa kostna podlega ciągłym procesom odbudowy i niszczenia. Kości 

to żywe organy, które posiadają zdolności dopasowawcze  oraz własną przemianę materii. 

Dlatego też stale potrzebują biopierwiastków niezbędnych do ich prawidłowego 

funkcjonowania. 

Aby zachować masę kostną w dobrym stanie, potrzebujemy codziennie składnika 

budulcowego, którym jest wapń. Każdego dnia wydalamy wapń z przez skórę i układ 

trawienny. Jeśli ta strata nie jest uzupełniana, nasz organizm pobiera wapń z kości, co 

prowadzi do jego niedoboru w kościach. 

Magnez również jest w dużej części gromadzony w kościach. Chcąc zadbać o ich zdrowie 

musimy go dostarczyć z zewnątrz, spożywając odpowiednie pokarmy lub stosując gotowe 

preparaty. 

Witamina D wspomaga wchłanianie wapnia z jelit. 



Fluor zwiększa aktywność komórek budujących kości i tym samym przyczynia się do 

odbudowy masy kostnej.Witamina K według najnowszego stanu wiedzy w decydujący 

sposób odpowiada za stabilność kości. Odpowiednie zaopatrzenie organizmu w wapń, 

witaminę D3, magnez, fluor oraz witaminę K jest niezbędne do właściwej mineralizacji tkanki 

kostnej. Właściwa podaż wapnia, witaminy D3  i magnezu zmniejsza ryzyko złamania kości. 

Jedna tabletka Osteo Aktiv zawiera wszystkie ta niezbędne biopierwiastki wzmacniające 

wytrzymałość kości. Odpowiednia kompozycja tych pierwiastków i witamin wzmacnia 

wytrzymałość i stabilność kości oraz pozytywnie wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie 

oraz zapewnia utrzymanie równowagi pomiędzy niszczeniem a odbudową tkanki kostnej w 

każdym wieku. 

Stosowanie 

Zaleca się zażywanie 1 tabletki dziennie jako uzupełnienie normalnej diety. Preparat 

dostępny w aptekach w opakowaniach zawierających 20 tabletek musujących.  

Jedna tabletka Osteo Activ zawiera: 

Witaminy: 

15 µg   witaminy D3 

120 µg  witamina K  

Składniki mineralne: 

750 mg  wapń 

180 mg  magnez 

1 mg    fluor 
  

ZINK 10 + C 

 
Zink 10 + C: suplement diety dla całej rodziny łączący cynk z witaminą C, pobudza i wzmacnia 

układ odpornościowy, pomaga w jego prawidłowym funkcjonowaniu. 

Jedna tabletka musująca Zink 10 + C dostarcza do organizmu 10mg cynku i 120mg witaminy 

C. Preparat stanowi uzupełnienie niewystarczającej ilości tych substancji w codziennej diecie. 

Połączenie tych dwóch pierwiastków wzmacnia układ odpornościowy oraz pozytywnie 

wpływa na zdrowie i samopoczucie.  

Silny układ odpornościowy to warunek wysokiej aktywności psychofizycznej. Stany 

zmęczenia i wyczerpania stały się w dzisiejszych czasach normą. Najlepszym wyjściem z tej 

sytuacji jest wzmacnianie układu odpornościowego. Funkcjonuje on bez zakłóceń, jeśli nasz 

organizm otrzymuje w codziennej diecie odpowiednią ilość witaminy C i cynku. 

  

Cynk i witamina C to składniki niezbędne do życia człowieka. Biorą udział w licznych 

reakcjach zachodzących w organizmie oraz są potrzebne do prawidłowego wzrostu i 

rozwoju. 



Cynk odpowiada za przemianę materii, wspomaga działanie białek, które uczestniczą np. w 

procesie przetwarzania cukrów. Stymuluje działanie hormonów, np. insuliny, która reguluje 

poziom cukru we krwi. Pozwala też utrzymać w dobrej kondycji skórę, włosy i paznokcie. 

Witamina C odgrywa znaczącą rolę w większości procesów komórkowych. Odpowiada za 

proces budowy komórek, usuwa z nich toksyny i pełni funkcje ochronne. Uczestniczy też w 

procesie wytwarzania kolagenu, głównego składnika i budulca naszej skóry, kości, ścięgien, 

tkanki chrzęstnej, naczyń krwionośnych oraz zębów.  

Stosowanie 

Należy zażywać jedną tabletkę musującą dziennie po rozpuszczeniu w wodzie. 

Opakowanie zawiera 20 tabletek musujących o smaku cytrynowym. 
 


