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Les vitamines –així com certs minerals- són necessàries per a la vida.
Aquestes substàncies són presents als aliments i ajuden l’organisme a
créixer i a realitzar les seves funcions. En alguns casos,
complementar la dieta normal amb vitamines i minerals pot ser
beneficiós per al cos. Però aquests suplements, per si mateixos, no
poden proporcionar tot el que el cos necessita per mantenir-se sa.
Per això, el millor és seguir una dieta equilibrada.

Suplements vitamínics i minerals

Si pren suplements
• Llegeixi l’etiqueta per descobrir quines vitamines i minerals conté 

el producte. Asseguri’s que la data de caducitat no sigui pròxima.

• Guardi els suplements en un lloc fresc, sec i fosc, allunyat de fonts 
de calor.

• Prengui els suplements amb menjar o a l’hora d’anar a dormir per evitar
que li produeixin nàusees.

• Segueixi una dieta equilibrada per a obtenir tots els nutrients 
que necessita el seu cos.

Qui necessita aquests suplements?
Els suplements poden ser útils per a persones que necessiten una
nutrició especial. També poden ajudar les persones que només són
capaces d’ingerir quantitats petites de menjar o que estan limitades a
determinats tipus d’aliments. Si alguna de les afirmacions següents és
aplicable a vostè, és possible que necessiti prendre suplements.
�� La meva alimentació no és gairebé mai equilibrada. (Una alimentació

equilibrada ha d’incloure verdures, fruita, productes làctics i cereals.
També ha d’incloure aliments rics en proteïnes, com la carn, el peix, els
ous i els llegums).

�� Sóc dona i estic embarassada o dono el pit.

�� Sóc vegetarià.

�� Segueixo dietes per aprimar-me amb freqüència.

�� Tinc problemes dentals o de salut que restringeixen la meva alimentació.

�� Tinc mala salut o m’estic recuperant d’una malaltia o lesió.

Fonts de vitamines
i minerals
en l’alimentació
Gairebé tots els aliments
contenen algun tipus de
vitamines i minerals, però cada
un té la seva pròpia
composició exclusiva. 

Per això és important menjar
una dieta equilibrada que
inclogui tots els grups
d’aliments següents:
• Fruites.

• Verdures.

• Cereals de gra integral 
i productes derivats (arròs,
pa, cereals d’esmorzar).

• Productes làctics poc
grassos (llet, iogurt, formatge
poc gras).

• Carn magra de vedella, carn 
d’au i peix; nous o llegums.

Important:
Informi de quins suplements està
prenent a tots elsprofessionals
sanitaris que visiti.

Cada persona té les seves
pròpies necessitats de
vitamines i minerals. El seu
metge o infermera podrà
ajudar-lo a escollir els
suplements vitamínics
adequats per a vostè.
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