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1. WSTĘP

Projekt Badamy Suplementy powstał w 2018 roku. Pomysłodawcą projektu jest Maciej Szymański, 
który obecnie jest także prezesem Fundacji Badamy Suplementy. 

… Pewnego dnia Maciek natknął się na raport Najwyższej Izby Kontroli, w którym przeczytał, że w zbadanych 
suplementach diety wykryto m.in. bakterie kałowe oraz substancje psychoaktywne podobne strukturalnie
do amfetaminy (źródło: Raport NIK z 2017 r.). Czytając raport NIK miał świadomość, że w jego szufladzie jest 
kilka opakowań witamin, magnezu i kilku innych suplementów. Było to impulsem do zajęcia się tematem. 
Jednocześnie, pewien Anglik, znajomy Maćka, będąc w Polsce wyraził swoje ogromne zdziwienie,

jak wiele reklam suplementów diety pokazywanych jest w Polsce w telewizji. Był zaskoczony i zapytał:jak wiele reklam suplementów diety pokazywanych jest w Polsce w telewizji. Był zaskoczony i zapytał: 

„czy ludzie tak dużo tego kupują?” Tak, kupują, a nawet nie mają wiedzy, 
co faktycznie w tych suplementach „siedzi” ?!

Działania Maćka to początkowo wnikliwe przyglądanie się rynkowi suplementów diety i wykonanie pojedynczych 
badań. Maciek zdołał jednak zainteresować swoją ideą dużą grupę ludzi, którzy zauważyli ważkość i istotę 
tematu, czytali jego wpisy na profilu na Facebooku, komentowali jego pracę i prosili
o przebadanie kolejnych produktów.

Maciek,Maciek, po namyśle, w 2019 roku założył Fundację Badamy Suplementy. Można zatem śmiało powiedzieć,
że Fundacja Badamy Suplementy powstała w wyniku ruchu społecznego!  

Maciek ustalił, że celami statutowymi Fundacji będzie przeprowadzanie niezależnych, społecznych badań
suplementów diety oraz dostarczanie konsumentom użytecznej wiedzy na temat suplementów diety. 

Badania przeprowadzane są w niezależnych laboratoriach, a materiały edukacyjne przygotowują
doświadczeni dietetycy, tak żeby dostarczyć Wam obiektywną wiedzę na temat suplementów diety.  



Najważniejsze atrybuty Fundacji Badamy Suplementy:   

  niezależność badań – badania suplementów były finansowane ze zbiórek publicznych, w których 
uczestniczyli sami konsumenci. Fundacja nigdy nie reklamowała, nie reklamuje, ani nie będzie reklamować
suplementów diety! Fundacja Badamy Suplementy w tym roku otrzymała dotację z Narodowego Instytutu 
Wolności na przeprowadzenie niezależnych badań suplementów diety. Dotacja ta obecnie finansuje
przeprowadzane badania;

    aktywizm     aktywizm konsumencki – suplementy badane przez Fundację są wybierane przez samych konsumentów;

  bezstronność badań – suplementy badane przez Fundację są kupowane w taki sam sposób, jaki robią
to konsumenci tzn. w aptece bądź sklepie internetowym i bezpośrednio z apteki, bądź sklepu internetowego
są wysyłane do laboratorium. Fundacja nigdy nie bada próbek otrzymanych od producenta, co pozwala
na obiektywną weryfikację jakości suplementu diety.

… Każdy projekt, aby mieć sens, musi notować sukcesy na polu swojej działalności. 
Badamy Suplementy, jako organizacja strażnicza, może poszczycić się m.in. wykryciem kilkukrotnie większej 
zawartości cukrów niż zadeklarowana przez producenta wartość na etykiecie jednej z odżywek białkowych. 

Badanie to odbiło się szerokim echem wśród konsumentów, a producent wydał oświadczenie, 
w którym przeprosił za zaistniałą sytuację. 

Fundacja Badamy Suplementy ma swoją stroną internetową www.badamysuplementy.pl oraz:

profil na Facebooku fb.com/badamysuplementy 

profil na Instagramie instagram.com/badamysuplementy 

kanał YouTube

Byłoby świetnie, gdybyś znalazł czas i zajrzał na media społecznościowe Fundacji Badamy Suplementy, 
pozwoli Ci to być na bieżąco z aktualnymi badania suplementów.

Zaproszenie zawsze aktualne 



Dlaczego badamy suplementy?

W teorii za kontrolę rynku suplementów diety odpowiedzialny jest Główny Inspektorat Sanitarny (GIS).
Jednak,we wskazanym wcześniej raporcie Najwyższej Izby Kontroli zaznaczono, że:  
„Dla rozpatrywanych powiadomień od przekazania ich do GIS przez podmiot wprowadzający, do chwili
rozpoczęcia weryfikacji upływało średnio niemal 8 miesięcy (a maksymalnie blisko 1,5 roku). Wobec połowy 
ogólnej liczby powiadomień z lat 2014-2016, tj. ok. 6 tysięcy w ogóle nie rozpoczęto procesu weryfikacji,
co oznacza, że nie podjęto nawet próby ustalenia, czy wprowadzane produkty są bezpieczne dla konsumentów.”

TTo bardzo długi czas…! Zastanawiałeś się zatem, czy w suplemencie, który zażywasz albo chcesz 
kupić, jest dokładnie, to co zadeklarował na etykiecie producent? 

Fundacja Badamy Suplementy pracuje nad tym, żeby rozwiać te wątpliwości. Misją Fundacji jest dostarczenie 
każdemu z nas, Tobie i mnie, czyli konsumentom, wiedzy, która pozwolina podjęcie świadomego wyboru 
suplementu diety. Świadomy wybór to selekcja oparta na wiedzy,a nie na przeładowanym przekazie reklamowym, 
o którym mówił, wspomniany wcześniej Anglik… !



Czy na pewno wiesz, czym są suplementy diety?

2. SUPLEMENTY DIETY 
DEFINICJA

Pomiędzy suplementami diety a lekami występuje bardzo znacząca różnica. Dla jej zobrazowania warto posłużyć 
się definicjami. Z prawnego punktu widzenia za suplement diety należy uznać środek spożywczy, mający
za zadanie dostarczenie, w skoncentrowanej formie, witamin, składników mineralnych lub/i innych substancji,
które mogą wykazywać efekt fizjologiczny w organizmie. 

Forma podania może być rozmaita – tabletki, drażetki, proszki, żele, kapsułki lub inne postacie, nie mogą to być 
jednak środki podawane iniekcyjnie, których zaaplikowanie wymaga naruszenia powłok ciała. 
Co bardzo istotne – suplement diety nie może charakteryzować się działaniem pozwalającym zakwalifikować
go jako produkt leczniczy (w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego). go jako produkt leczniczy (w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego). 

Podsumowując, suplement diety to środek, który ma urozmaicać i uzupełniać (ale w żadnym 
przypadku nie zastępować!) naszą dietę, być źródłem składników pokarmowych,
które z żywności bądź napojów jesteśmy w stanie dostarczyć, jednocześnie nie może on być lekiem
ani wykazywać znamion leku.

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Dz.U. 2005, nr 31, poz. 265. 
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050310265/T/D20050265L.pdf

Suplement diety to środek, który ma urozmaicać i uzupełniać 
(ale w żadnym przypadku nie zastępować!) naszą dietę, być źródłem składników 
pokarmowych, które z żywności bądź napojów jesteśmy w stanie dostarczyć,
jednocześnie nie może on być lekiem ani wykazywać znamion leku.



Na co zwrócić uwagę przy zakupie 
suplementu z magnezem?

Podstawową kwestią, którą powinniśmy kierować się rozważając zakup, jest zasadność stosowania tego
konkretnego środka. Suplementy diety będące źródłem magnezu powinny znaleźć się na półkach osób,
które rzeczywiście ich potrzebują – ich dieta z jakiegoś powodu uniemożliwia im dostarczenie
odpowiednich ilości tego pierwiastka (np. restrykcyjne diety eliminacyjne), charakteryzują je zaburzenia 
wchłaniania lub istotnie zwiększone zapotrzebowanie na niego. 

KolejnąKolejną kwestią jest związek chemiczny mający być źródłem jonów magnezowych. Zgodnie z aktualnym 
stanem wiedzy jedną z najlepiej przyswajalnych form chemicznych magnezu jest cytrynian,
jedną z najgorzej biodostępnych natomiast – tlenek. Cytrynian jest jednak związkiem mogącym wpływać 
nieco drażniąco na śluzówkę przewodu pokarmowego i u osób z „wrażliwym żołądkiem” dobrym rozwiązaniem 
wydaje się mleczan, wykazujący mniejsze działanie drażniące, a charakteryzujący się również dobrą 
bioprzyswajalnością (porównuje się ją z chlorkiem i asparaginianem). 

NieNie powinniśmy się zatem kierować wyłącznie deklarowaną przez producenta zawartością jonów Mg2+ 
w sugerowanej porcji produktu, ale także tym skąd te jony mają pochodzić (a w efekcie jaka ich ilość 
może zostać przez organizm wykorzystana). Kolejną kwestią to dostępność badań produktu, który chcemy 
kupić – czy udokumentowano zgodność składu z deklaracją na etykiecie, czy nie wykazano szkodliwych
zanieczyszczeń, a także, czy ilość jonów magnezu odpowiada tej zadeklarowanej przez producenta.

1. Walker A. et al.: Mg citrate found more bioavailable than other Mg preparations in a randomised, double-blind study. Magnes Res. 2003, 16, 3, 
183-191. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14596323/

2. Firoz M. et al.: Bioavailability of US commercial magnesium preparations. Magnes Res. 2001, 14, 4, 257-262. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11794633/ 



3. MAGNEZ
WIEDZA OBOWIĄZKOWA

Rola ustrojowa magnezu

Magnez to pierwiastek pełniący niebagatelną funkcję w organizmie człowieka, m. in.:
• Uczestniczy w funkcjonowaniu (a w zasadzie aktywacji – jako kofaktor) ponad 300 enzymów;
• Współuczestniczy w powstawaniu białek i kwasów nukleinowych;
• Bierze udział w procesie skurczu mięśnia;
• Wspiera termoregulację;
• Zapewnia prawidłowe przekaźnictwo nerwowe;
•• Umożliwia sprawną regulację ciśnienia tętniczego;
• Wpływa na przemiany białek, tłuszczów i węglowodanów:
 - usprawnia rozpad glikogenu – pozyskiwanie energii z glukozy, a także z kwasów tłuszczowych w procesie 
beta-oksydacji;
 - wspiera powstawanie podstawowego związku wysokoenergetycznego – adenozynotrójfosforanu (ATP).

Podstawowym magazynem ustrojowym magnezu są kości, ale znaczne jego ilości znajdują się także w mięśniach 
i tkankach miękkich, pewien zasób znajduje się także w osoczu oraz erytrocytach.

1.  Iskra M. et al.: Magnez — rola fizjologiczna, znaczenie kliniczne niedoboru w nadciśnieniu tętniczym i jego powikłaniach oraz możliwości 
uzupełniania w organizmie człowieka. Nadciśnienie tętnicze. 2013, 17, 6, 447-459. 
https://journals.viamedica.pl/arterial_hypertension/article/download/38318/26939 

2.  Karmańska A. et al.: Magnez aktualny stan wiedzy. Bromat. Chem. Toksykol. 2015, XLVIII, 4, 
677-689.https://www.ptfarm.pl/wydawnictwa/czasopisma/bromatologia-i-chemia-toksykologiczna/117/-/16195

3.  https://lpi.oregonstate.edu/mic/minerals/magnesium 



Zapotrzebowanie na magnez 

• Niemowlęta 0-0,5 r.ż. – 30mg (AI)
• Niemowlęta 0,5-1r.ż. – 70mg (AI)
• 1-3 r.ż. – 80mg
• 4-9 r.ż. – 130mg
• Chłopcy w wieku 10-12 – 240mg
• Chłopcy w wieku 13-18 – 410mg
•• Dziewczęta w wieku 10-12 – 240mg
• Dziewczęta w wieku 13-18 – 360mg

• Mężczyźni w wieku 19-30 – 400mg
• Mężczyźni po 31 r.ż. – 420mg
• Kobiety w wieku 19-30 – 310mg
• Kobiety po 31 r.ż. – 320mg
• Kobiety ciężarne do 19 r.ż. 400mg
• Kobiety ciężarne po 19 r.ż. – 360mg
•• Kobiety karmiące do 19 r.ż. 360mg
• Kobiety karmiące po 19 r.ż. – 320mg

Mg

1 AI - Jest normą ustaloną na podstawie badań eksperymentalnych lub obserwacji przeciętnego spożycia żywności w grupie osób zdrowych,
prawidłowo odżywionych w przypadku gdy wyznaczenie średniego zapotrzebowania okazuje się być niemożliwe

2 EAR - Spożycie składnika pokarmowego pokrywa zapotrzebowanie na ten składnik u ok. 50% osób wchodzących w skład grupy

3 RDA - Spożycie składnika pokarmowego pokrywa zapotrzebowanie na ten składnik u ok. 97,5% osób wchodzących w skład grupy

4 Jarosz M., Rychlik E., Stoś K., Charzewska J. (Red.): Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie. NIZP-PZH, Warszawa, 2020. 



Mg
Mg
MgMg

1. https://lpi.oregonstate.edu/mic/minerals/magnesium

2. Jarosz M., Rychlik E., Stoś K., Charzewska J. (Red.): Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie. NIZP-PZH, Warszawa, 2020. 
https://ncez.pl/upload/normy_zywienia_2020web.pdf 

Spożycie magnezu



Zawartość magnezu w 100g surowego/suchego produktu

4. ALTERNATYWY
DLA SUPLEMENTÓW DIETY Z MAGNEZEM

Produkty naturalnie obfitujące w magnez

Suplement w definicji ma jedynie wspierać naszą urozmaiconą dietę – to właśnie o nią powinniśmy 
zatroszczyć się w pierwszej kolejności, odpowiednio zaopatrując nasz organizm w magnez.
Poniższa tabela powinna ułatwić wybory żywieniowe Tobie i Twoim najbliższym.

Produkty zbożowe:
Pumpernikiel 
Chleb żytni razowy
Chleb graham
Kasza gryczana
Płatki owsiane
Ryż brązowyRyż brązowy
Kasza jaglana
Kasza jęczmienna, pęczak
Ryż basmati
Ziemniaki
Suche nasiona roślin strączkowych:
Soja
GrochGroch
Fasola biała
Ciecierzyca 
Soczewica czerwona
Soczewica zielona
Orzechy i ziarna:
Pestki dyni
Ziarno sezamu (białe)Ziarno sezamu (białe)

68
64
62
218
129
110
100100
45
25
23

216
124
169
7979
71
47

540
377

Brazylijskie 
Nasiona słonecznika
Ziarno sezamu (czarne)
Migdały 
Arachidowe 
Pistacje 
Laskowe Laskowe 
Włoskie 
Owoce świeże i suszone:
Figi, suszone
Daktyle, suszone
Morele, suszone
Rodzynki
BananBanan
Maliny
Figi, świeże
Grejpfrut
Pomarańcza
Truskawki
Warzywa:
Pietruszka, korzeńPietruszka, korzeń

376
359
351
269
180
158
140140
99

78
54
42
40
33
2020
17
12
12
10

27



Zawartość magnezu w dostępnych wodach mineralnych jest zróżnicowana i waha się od ok. 10/20mg 
do nawet niemal 200mg/litr. Warto zatem zwracać uwagę na skład mineralny konkretnej wody.

Średnia wchłanialność magnezu z produktów, które spożywamy wraz z codzienną dietą wynosi około 50%. 

Możemy jednak natknąć się na całą rzeszę substancji, które te wartości zmienią sięna plus lub minus, 
a mianowicie…

Brokuł
Pak choi
Seler, korzeń
Szparagi
Burak
Kapusta pekińska
CykoriaCykoria
Dynia
Kalafior
Nabiał:
Ser parmezan
Ser gouda
Ser camembert
Jogurt naturalny 2% tłuszczuJogurt naturalny 2% tłuszczu
Mleko 1,5%

23
19
19
18
17
15
1515
14
11

51
31
22
17
1212

Kefir 2% tłuszczu
Ser twarogowy chudy
Jaja kurze całe
Mięso i ryby:
Mintaj świeży
Filet z piersi kurczaka b/s
Pstrąg tęczowy, filet wędzonyPstrąg tęczowy, filet wędzony
Łosoś wędzony
Łosoś świeży
Dorsz świeży
Schab wieprzowy b/k
Rostbef wołowy
Szynka wieprzowa
Kakao 16% tłuszczuKakao 16% tłuszczu
Cynamon

10
9
12

43
33
31
3030
29
25
24
23
21
420
6060



Ilość magnezu w tzw. „jednorazowej porcji”, gdy spożywamy duże ilości wspomnianego pierwiastka
w krótkiej perspektywie czasowej, organizm ogranicza jego wchłanianie nawet o niemal połowę (do ok. 30%),
jego występowanie w małych dawkach może natomiast skłonić organizm do zwiększenia przyswajalności nawet do ok. 80%.

Poziom spożycia fosforanów i wapnia to kolejny czynnik warunkujący dostępność magnezu dla organizmu. 
Badania na modelach zwierzęcych sugerują, że wysokie spożycie wapnia i fosforanów może minimalizować 
bioprzyswajalność magnezu. Nie eliminujmy jednak nabiału i wód wysokowapniowych z codziennego 
jadłospisu.jadłospisu. Eksperymenty, w których brali udział ludzie pozwoliły ocenić, że spożycie wapnia nawet na poziomie 2000mg/d 
nie stanowi wielkiego problemu dla magnezu – dbajmy zatem o umiar i różnorodność pokarmów.

Dieta wysokobłonnikowa działa prozdrowotnie i przeciwzaparciowo. Jednak nadmierna konsumpcja błonnika może 
skutkować ograniczeniem wchłaniania pierwiastków, w tym magnezu. 

Dieta wysokotłuszczowa lub nadkonsumpcja tłuszczu może wpływać na dostępność magnezu, choć dotychczasowe 
badania nie dają jednoznacznej odpowiedzi. 

WysokieWysokie spożycie szczawianów, występujących m.in. w szczawiu, rabarbarze, szpinaku i boćwinie może sprzyjać utracie 
jonów magnezowych wraz ze stolcem. Nie usuwajmy jednak z menu szpinaku, tylko wkomponujmy go w różnorodną dietę.

Nadmierne spożycie (a raczej suplementacja) cynku może wpływać na status odżywienia magnezem. Jednak dowody 
naukowe wskazują, że dopiero hiperdawki cynku, wręcz nieosiągalne wraz z żywnością konwencjonalną mogą zaburzyć wchłani-
anie magnezu. 

Substancje utrudniające wchłanianie magnezu

30%

80%Mg



Dbaj o prawidłowe spożycie wapnia, błonnika, cynku i stosuj produkty niskoprzetworzone
i pełnowartościowe. Jednocześnie nie stosuj bezzasadnej suplementacji poszczególnymi składnikami
mineralnymi, gdyż nadmierne spożycie jednego może narażać Cię na deficyty innych, równie istotnych
 dla zachowania homeostazy. 

Swoją dietę opieraj o podstawowe zalecenia zawarte w aktualnych „Normach żywienia”, nie unikaj żadnej z grup 
produktów, ale też nie faworyzuj poszczególnych z nich bez wyraźnej przyczyny. Różnorodność to słowo klucz.

                                              Różnorodność to słowo klucz.

1. Karmańska A. et al.: Magnez aktualny stan wiedzy. Bromat. Chem. Toksykol. 2015, XLVIII, 4, 677-689. 
https://www.ptfarm.pl/wydawnictwa/czasopisma/bromatologia-i-chemia-toksykologiczna/117/-/16195 

2. Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Magnesium. Dietary Reference Intakes: Calcium, Phosphorus, Magnesium, Vitamin D, and Fluoride. Washington, 
D.C.: National Academy Press. 1997, 190-249. https://www.nap.edu/read/5776/chapter/8 

3. Spencer H. et al.: Inhibitory effects of zinc on magnesium balance and magnesium absorption in man. J Am Coll Nutr. 1994, 13, 5, 479-484. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7836627/ 

Porady praktyczne

Różnorodność 
spożywanych 
produktów



Substancje wspierające wchłanianie magnezu

W dotychczas przeprowadzonych badaniach zaobserwowano, że absorpcja magnezu jest stymulowana 
dzięki procesom fermentacji błonnika rozpuszczalnego. 

W innych pracach wykazano, że obecność laktozy, disacharydu (dwucukru) występującego w mleku
i produktach mlecznych, może wywierać istotny wpływ na biodostępność magnezu w organizmie.

Kolejne z badań pozwalają sądzić, ze obecność tzw. polioli, a więc alkoholi wielowodorowych używanych jako
substancji słodzących, a także substancji utrzymujących wilgoć (m.in sorbitol, ksylitol) to kolejny 
aspekt mogący zwiększać wchłanianie magnezu.

JelitJelitowe wchłanianie magnezu może być maksymalizowane dzięki odpowiedniemu poziomowi 
aktywnej formy witaminy D (kalcytriolowi). Wpływ nie jest znaczny, jednak udało się go zaobserwować. 
Biorąc pod uwagę plejotropowy wpływ witaminy D na organizm ludzki, warto suplementować ją zgodnie
z aktualnymi rekomendacjami.

Odnotowano także poprawę dostępności magnezu u osób sięgających po jadłospis bogaty
w proteiny. Nie ma potrzeby stosowania diety typowej dla kulturysty, najniższą
przyswajalność magnezu zanotowano bowiem u osób spożywających poniżej 30g białka/dzień.

Zaleca sięvrozsądek I urozmaicenie a także nieunikanie produktów białkowych,
brak bezzasadnego wprowadzania diet eliminacyjnych (np. wykluczających nabiał),
zgodna z aktualnymi rekomendacjami suplementacja witaminą D oraz niskoprzetworzone produkty 
spożywcze spożywane każdego dnia.

1. Karmańska A. et al.: Magnez aktualny stan wiedzy. Bromat. Chem. Toksykol. 2015, XLVIII, 4, 677-689. 
https://www.ptfarm.pl/wydawnictwa/czasopisma/bromatologia-i-chemia-toksykologiczna/117/-/16195

2. Alawi A. et al. Magnesium and human health: perspectives and research directions. Int J Endocrinol. 2018, 9041694. 
https://www.hindawi.com/journals/ije/2018/9041694/ 

3. Navarro-Gonzalez J. et al.: Clinical implications of disordered magnesium homeostasis in chronic renal failure and dialysis. Semin Dial. 2009, 22, 1, 37-44. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19250445/ 

4.4. Schwartz R. et al.: Metabolic responses of adolescent boys to two levels of dietary magnesium and protein. I. Magnesium and nitrogen retention. Am J Clin Nutr. 
1973, 26, 5, 510-518.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4700618/ 

Porady praktyczne



5. PO CO WITAMINA B6
W SUPLEMENTACH Z MAGNEZEM?

Często w suplementach diety dostarczających magnez znajdziemy mniejszy bądź większy dodatek witaminy B6 
(często w ilościach ok. 1-2mg/porcję). Czy obecność witaminy B6 lub jej brak powinna być determinantem 
podczas wyboru suplementu? 

W dotychczas przeprowadzonych badaniach udowodniono, iż pirydoksyna (witamina B6) wpływa na metabolizm 
magnezu w organizmie człowieka. Realny wpływ na biodostępność wykazano dopiero podając dawki
przekraczające 1000 mg witaminy B6, a takie mogą już wykazywać działanie toksyczne i nie są dostępne
w suplementach diety. 

Obecność witaminy B6 w suplemencie diety z magnezem nie powinna decydować o wyborze produktu. Obecność witaminy B6 w suplemencie diety z magnezem nie powinna decydować o wyborze produktu. 

Inaczej ma się sprawa u osób narażonych na bardzo intensywny lub chroniczny stres – w badaniu
z udziałem ludzi zestresowanych witamina B6 okazała się sprzyjać poprawieniu statusu odżywienia magnezem.

1. Pouteau E. et al.: Superiority of magnesium and vitamin B6 over magnesium alone on severe stress in healthy adults with low magnesemia:
A randomized, single-blind clinical trial. PLoS One. 2018, 13,12, e0208454. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6298677/ 

2. Eisinger J. et al.: Vitamin B6 and magnesium. Magnesium. 1986, 5, 1, 27-32. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3959594/ 



6. WYNIKI BADAŃ I ANALIZA SKŁADU
15 SUPLEMENTÓW Z MAGNEZEM

Fundacja Badamy Suplementy kupuje suplementy diety do badań w aptece internetowej/sklepie interne-
towym, czyli tak jak Ty to robisz. Nigdy nie pobieramy próbek od producentów, tak żeby zachować 
najwyższą obiektywność. Suplementy są wysyłane bezpośrednio do niezależnego i akredytowanego laboratorium Jars 
S.A., któremu Fundacja Badamy Suplementy zleca przeprowadzenie badań.  Raporty analityczne z badań znajdziesz na 
stronie www.badamysuplementy.pl. Prezentowane wyniki badań dotyczą próbek/produktów, których numery partii 
zostały wskazane w raportach.
Suplementy są zawsze pierwszy raz otwierane w laboratorium, które przeprowadza akredytowane badania. 

W tym raporcie znajdziesz wyniki badań: 
1) faktycznej zawartość magnezu i witaminy B6 – sprawdzono, czy w badanych suplementach było tyle 
magnezu i witaminy B6, ile zadeklarował producent; 
2) zanieczyszczenia metalami ciężkimi (rtęć, ołów, kadm). Takie zanieczyszczenia suplementów metalami 
ciężkimi niestety zdarzają się.  Wykazano to m. in. w publikacji „Ocena zawartości wybranych metali ciężkich
w suplementach diety” (publikację znajdziecie na 156 stronie:w suplementach diety” (publikację znajdziecie na 156 stronie:  
www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2014/Sk%c5%82ad%20Bromatologia%209_09%20png%20300dpi.p
df?fbclid=IwAR0R5b5iAGNAXaTkBFG4w1xxxDJWvfNKWOkmnIvi_4UOvl2bSI7YsWlXWQ)
3) zanieczyszczenia mikrobiologicznego -  to badanie pozwoliło sprawdzić liczbę drożdży i pleśni, obecność 
Gronkowców koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, Listeria monocytogenes oraz ogólną liczbę
drobnoustrojów.

Skąd wzięliśmy suplementy do badań?

Profil badań

Opis składu suplementów
W raporcie znajdziesz również opisy składników każdego z badanych suplementów. 
Zostały przygotowane przez dietetyka klinicznego Pawła Szewczyka, na podstawie  badań i publikacji naukowych, 
których źródła wskazano pod opisami.
W podsumowaniu została zawarta również krótka opinia na temat poszczególnych suplementów wraz z oceną 
punktową. 



suplement diety Magleq B6 Max

Wyniki badań wykazały, że w badanym suplemencie diety było mniej witaminy B6, niż zadeklarował producent. 
 Pozostałe parametry były bez zastrzeżeń. 

Składniki produktu wraz z ich opisem: 

Producent: 

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
Ostrzykowizna 14A, 05-170 Zakroczym

Wyniki badań laboratoryjnych
      Wyniki naszych badań          Niepewność metody   Wg producenta       

Zawartość magnezu w tabletce 102 mg

2,5  mg

-

- -

-

109 mg

1,92  mg

Bez zastrzeżeń

Bez zastrzeżeń

± 11 mg

± 0,25  mg

Zawartość magnezu w tabletce

2,5  mg 1,92  mg ± 0,25  mgZawartość wit. B6 w tabletce

Badania mikrobiologiczne 
(liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców 
koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, 
Listeria monocytogenes , ogólna liczba
drobnoustrojów)

Zawartość metali ciężkich 
(kadm, ołów, rtęć)

 analitycznej (granica błędu)

• Cytrynian magnezu – organiczna forma magnezu, jedna z lepiej przyswajalnych form;

• Substancja wypełniająca - celuloza– naturalna substancja roślinna, trawiona w organizmie ludzkim, neutralna 
dla zdrowia;

• Substancja wypełniająca - Sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana (E468) – stabilizator, substancja 
wspierająca utrzymywanie formy stałej użytych składników. Niewchłaniana przez ludzki organizm, w większych 
ilościach może powodować zaburzenia ze strony układu pokarmowego;



Skład produktu jest stosunkowo prosty – mamy w nim elementy konieczne – otoczkę, substancje przeciwzbrylające,
a także głównego bohatera – magnez z dodatkiem witaminy B6. Nie ma zbędnych dodatków, barwników i innych 
upiększaczy, a przy tym forma magnezu jest jedną z najlepszych, a dawka przyzwoita – super. 

W przypadku tego produktu 1-2 zalecane przez producenta tabletki dostarczają 102-204 mg magnezu oraz 2,5-5 mg 
witaminy B6.   

Dostępny tylko jeden rozmiar opakowania, wystarczający na 25-50 dni suplementacji dawkami zalecanymi przez 
producenta.producenta.

Lorem Ipsum

8-10 produkt godny zakupu 1-4 lepiej odpuścić5-7 na rynku znajdziemy produkty z wyższą oceną

• Substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych (E470b) – sole naturalnie
występujących kwasów tłuszczowych, używane są jako emulgatory i substancje zapobiegające zbrylaniu.
W organizmie człowieka metabolizowane są jak naturalne tłuszcze;

• Chlorowodorek pirydoksyny - Witamina B6.

Ilość punktów w danym kryterium od 0 do 2Kryterium

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

2

2

2

1

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

2

2

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

2

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

8Łączna ilość punktów:

1. Jarosz M., Rychlik E., Stoś K., Charzewska J. (Red.): Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie. NIZP-PZH, Warszawa, 2020.
2. Walker A. et. al.: Mg citrate found more bioavailable than other Mg preparations in a randomised, double-blind study. Magnes Res. 2003, 16, 3, 183-191.
3. Karmańska A. et al.: Magnez aktualny stan wiedzy. Bromat. Chem. Toksykol. 2015, XLVIII, 4, 677-689.
4. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/dodatki-do-zywnosci-67839506 



suplement diety Chellaex Magnez B6

Wyniki badań nie wzbudziły naszych zastrzeżeń, produkt jest zbieżny z deklaracją producenta.

Składniki produktu wraz z ich opisem: 

Producent: 

Oleofarm Sp. z o.o. 
ul. Mokronoska 8, 52-407 Wrocław

Wyniki badań laboratoryjnych
      Wyniki naszych badań          Niepewność metody   Wg producenta       

Zawartość magnezu w jednej kapsułce 94 mg

1,4 mg

-

- -

-

97,9 mg

1,32 mg

Bez zastrzeżeń

Bez zastrzeżeń

±9,8 mg

±0,17 mg

Zawartość magnezu w jednej kapsułce

1,4 mg 1,32 mg ±0,17 mgZawartość wit. B6 w jednej kapsułce

Badania mikrobiologiczne 
(liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców 
koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, 
Listeria monocytogenes , ogólna liczba
drobnoustrojów)

Zawartość metali ciężkich 
(kadm, ołów, rtęć)

 analitycznej (granica błędu)

• Diglicynian magnezu – chelat magnezu –według zapewnień producentów - jedna z lepiej przyswajalnych form 
magnezu. Realnie – nie do końca wiemy, gdyż badań na ten temat jest niewiele, dokumentują one 
nieporównywalnie lepszą biodostępność chelatu aniżeli tlenku, wciąż cytrynian wydaje się jednak lepszym 
wyjściem. Producent deklaruje jej zawartość na poziomie 52%; 

• Tlenek magnezu – nieorganiczna, jedna z najgorzej przyswajalnych form magnezu, istnieją prace, w których 
podaż 300 mg tlenku magnezu nie zmieniała jego poziomu w organizmie w porównaniu do placebo, absorpcję 
określa się na ok. 4%; 

• Żelatyna – Składnik otoczki. Bezpieczna, szeroko stosowana, świetnie spełniająca swoją rolę. Można by podać 
jakiego pochodzenia. Substancja nieodpowiednia dla wegan;



Skład produktu jest stosunkowo prosty – mamy w nim elementy konieczne – otoczkę, substancje wypełniające
i przeciwzbrylające, a także głównego bohatera – magnez z dodatkiem witaminy B6. W naszej opinii dodatek barwnika
do suplementów tego typu nie ma większego sensu, jednak podyktowane jest to z pewnością walorami estetycznymi.
W naszej ocenie im mniej dodatków (tj. wypełniaczy, barwników etc.), tym lepiej.  

WW przypadku tego produktu 1. zalecana przez producenta kapsułka dostarcza 94 mg magnezu oraz 1,4 mg witaminy B6. 
Szkoda jednak, że w składzie, obok dobrze przyswajalnego chelatu, pojawia się tlenek magnezu – forma niesłychanie słabo 
wykorzystywana przez organizm.

Dostępny tylko jeden rozmiar opakowania, wystarczający na 72 dni suplementacji dawkami zalecanymi przez producenta.

Lorem Ipsum

8-10 produkt godny zakupu 1-4 lepiej odpuścić5-7 na rynku znajdziemy produkty z wyższą oceną

• Barwnik – dwutlenek tytanu (E171) – uznawany za bezpieczny, szeroko stosowany w UE, istnieją doniesienia 
stwierdzające możliwy szkodliwy wpływ na mikrobiom;

• Chlorowodorek pirydoksyny – czyli witamina B6;

Ilość punktów w danym kryterium od 0 do 2Kryterium

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

2

1

1

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

6Łączna ilość punktów:

Literatura:  
1. Jarosz M., Rychlik E., Stoś K., Charzewska J. (Red.): Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie. NIZP-PZH, Warszawa, 2020.
2. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/dodatki-do-zywnosci-67839506 
3. Pinget G. et al.: Impact of the food additive titanium dioxide (e171) on gut microbiota-host interaction. Front. Nutr. 2019, https://doi.org/10.3389/fnut.2019.00057
4. Walker A. et. al.: Mg citrate found more bioavailable than other Mg preparations in a randomised, double-blind study. Magnes Res. 2003, 16, 3, 183-191.
5. Firoz M. et al.: Bioavailability of US commercial magnesium preparations. Magnes Res. 2001, 14, 4, 257-262.

• Substancje przeciwzbrylające - sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu - powszechnie
stosowane substancja przeciwzbrylające, neutralne dla zdrowia.



suplement diety Chela-Mag B6 Forte

Wyniki badań nie wzbudziły naszych zastrzeżeń, produkt jest zbieżny z deklaracją producenta.

Składniki produktu wraz z ich opisem: 

Producent: 

Olimp Laboratories Sp. z o.o. 
Pustynia 84F, 39-200 Dębica

Wyniki badań laboratoryjnych
      Wyniki naszych badań          Niepewność metody   Wg producenta       

Zawartość magnezu w jednej kapsułce 250 mg

2 mg

-

-

236 mg

1,95 mg

Bez zastrzeżeń

Bez zastrzeżeń

± 24 mg

± 0,25 mg

-

-

Zawartość magnezu w jednej kapsułce

2 mg 1,95 mg ± 0,25 mg2 mg 1,95 mg ± 0,25 mgZawartość wit. B6 w jednej kapsułce

Badania mikrobiologiczne 
(liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców 
koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, 
Listeria monocytogenes , ogólna liczba 
drobnoustrojów)

Zawartość metali ciężkich 
(kadm, ołów, rtęć)

 analitycznej (granica błędu)

• Diglicynian magnezu (chelat aminokwasowy magnezu Albion) – chelat magnezu – według zapewnień
producentów - jedna z lepiej przyswajalnych form magnezu. Realnie – nie do końca wiemy, gdyż badań na ten 
temat jest niewiele, dokumentują one nieporównywalnie lepszą biodostępność chelatu niż tlenku, ale wciąż
pozostaje znak zapytania w odniesieniu do cytrynianu; 

• Substancja przeciwzbrylająca – tlenek magnezu – jedna z najgorzej przyswajalnych form magnezu,
w tym produkcie jednak jej rolą jest jedynie zapobieganie zbrylaniu – ok.; 

• Maltodekstryna  - wielocukier otrzymywany w wyniku częściowej hydrolizy skrobi;

• Chlorowodorek pirydoksyny – czyli witamina B6;



Skład produktu jest stosunkowo prosty – mamy w nim elementy konieczne – otoczkę, substancje przeciwzbrylające,
a także głównego bohatera – magnez z dodatkiem witaminy B6. W naszej opinii dodatek barwnika do suplementów tego 
typu nie ma większego sensu, jednak podyktowane jest to z pewnością walorami estetycznymi. W naszej ocenie im mniej 
dodatków (tj. wypełniaczy, barwników etc.), tym lepiej. 

W przypadku tego produktu 1-2 zalecane przez producenta kapsułki dostarczają 250-500 mg magnezu oraz 2-4mg 
witaminy B6. 

DostępnyDostępny tylko jeden rozmiar opakowania, wystarczający na 30-60 dni suplementacji dawkami zalecanymi
przez producenta.

Lorem Ipsum

8-10 produkt godny zakupu 1-4 lepiej odpuścić5-7 na rynku znajdziemy produkty z wyższą oceną

• Składnik kapsułki: żelatyna - bezpieczna, szeroko stosowana, świetnie spełniająca swoją rolę. Można by podać 
jakiego pochodzenia. Substancja nieodpowiednia dla wegan;

• Barwnik – dwutlenek tytanu (E171) – uznawany za bezpieczny, szeroko stosowany w UE, istnieją doniesienia 
stwierdzające możliwy szkodliwy wpływ na mikrobiom.

Ilość punktów w danym kryterium od 0 do 2Kryterium

2

2

1

2

1

2

11

11

8Łączna ilość punktów:

Literatura:  
1. Jarosz M., Rychlik E., Stoś K., Charzewska J. (Red.): Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie. NIZP-PZH, Warszawa, 2020.
2. Walker A. et. al.: Mg citrate found more bioavailable than other Mg preparations in a randomised, double-blind study. Magnes Res. 2003, 16, 3, 183-191.
3. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/dodatki-do-zywnosci-67839506 
4. Pinget G. et al.: Impact of the food additive titanium dioxide (e171) on gut microbiota-host interaction. Front. Nutr. 2019, https://doi.org/10.3389/fnut.2019.00057

• Substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych- powszechnie stosowane substancje 
przeciwzbrylające, neutralne dla zdrowia.



suplement diety MagMax B6

Wyniki badań nie wzbudziły naszych zastrzeżeń, produkt jest zbieżny z deklaracją producenta.

Składniki produktu wraz z ich opisem: 

Producent: 

Olimp Laboratories Sp. z o.o. 
Pustynia 84F, 39-200 Dębica

Wyniki badań laboratoryjnych
      Wyniki naszych badań          Niepewność metody   Wg producenta       

Zawartość magnezu w jednej tabletce 110 mg

2 mg

-

-

117 mg

1,85 mg

Bez zastrzeżeń

Bez zastrzeżeń

± 12 mg

± 0,24 mg

-

-

Zawartość magnezu w jednej tabletce

2 mg 1,85 mg ± 0,24 mgZawartość wit. B6 w jednej tabletce

Badania mikrobiologiczne 
(liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców 
koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, 
Listeria monocytogenes , ogólna liczba
drobnoustrojów)

Zawartość metali ciężkich 
(kadm, ołów, rtęć)

 analitycznej (granica błędu)

• Sól magnezowa kwasu cytrynowego – czyli cytrynian magnezu – organiczna forma magnezu, jedna z lepiej
przyswajalnych form; 

• Substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna – naturalna substancja roślinna, trawiona w organizmie 
ludzkim, neutralna dla zdrowia; 

• Substancje przeciwzbrylające - sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu - powszechnie
stosowane substancje przeciwzbrylające, neutralne dla zdrowia;

• Chlorowodorek pirydoksyny – czyli witamina B6;

• Chlorowodorek tiaminy - czyli witamina B1;

• Barwnik – dwutlenek tytanu (E171) – uznawany za bezpieczny, szeroko stosowany w UE, istnieją doniesienia 
stwierdzające możliwy szkodliwy wpływ na mikrobiom;



Skład produktu nie jest tak prosty, jak w większości produktów konkurencji (szczególnie kapsułkowanych)  mamy w nim elementy 
konieczne – otoczkę, substancje wypełniające i przeciwzbrylające, a także głównego
bohatera – magnez z dodatkiem witaminy B6, jednak znajdziemy też sporą ilość dodatkowych substancji
nieobecnych w innych produktach. W naszej opinii dodatek barwnika do suplementów tego typu nie ma większego sensu, jednak 
podyktowane jest to z pewnością walorami estetycznymi. W naszej ocenie im mniej dodatków
(tj. wypełniaczy, barwników etc.), tym lepiej. 
W przypadku tego produktu 1-2 zalecane przez producenta tabletki dostarczają 110-220mg magnezu oraz 2-4mg witaminy B6,
a także 1,1-2,2mg witaminy B1 (RDA – 1,3mg dla mężczyzn i 1,1mg dla kobiet). a także 1,1-2,2mg witaminy B1 (RDA – 1,3mg dla mężczyzn i 1,1mg dla kobiet). 

Lorem Ipsum

8-10 produkt godny zakupu 1-4 lepiej odpuścić5-7 na rynku znajdziemy produkty z wyższą oceną

• Substancja glazurująca - alkohol poliwinylowy (E1203) – żywica syntetyczna, stosowana jako spoiwo, środek 
uszczelniający, powłoka lub substancja glazurująca. Po podaniu doustnym wchłania się bardzo słabo, toksyczność 
wydaje się bardzo niska, a dowody naukowe nie powodują obaw o ryzyko działania pronowotworowego;
• Substancja glazurująca - glikol polietylenowy - substancja stosowana jako emulgator, rozpuszczalnik i środek 
mający zwiększać lepkość cieczy, w większych dawkach może powodować biegunki;

• Substancja glazurująca – talk (E553b) – nie jest wchłaniana przez organizm;

• Substancja glazurująca - krzemian glinowo-potasowy (E555) – substancja naturalna wykazująca działanie 
przeciwzbrylające, zawiera glin, potencjalnie może wykazywać pewne ryzyko zdrowotne;

• Substancja glazurująca - monooleinian polioksyetylenosorbitolu (E433), czyli polysorbat 80 – substancja
stabilizująca emulsję. Obserwuje się możliwość negatywnego wpływu na mikrobiom, wpływ na ryzyko
nowotworzenia pozostaje niejasny;

Ilość punktów w danym kryterium od 0 do 2Kryterium

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

2

2

0

1

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

2

0

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

0

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

6Łączna ilość punktów:

Literatura:  
1. Jarosz M., Rychlik E., Stoś K., Charzewska J. (Red.): Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie. NIZP-PZH, Warszawa, 2020.
2. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/dodatki-do-zywnosci-67839506 
3. Pinget G. et al.: Impact of the food additive titanium dioxide (e171) on gut microbiota-host interaction. Front. Nutr. 2019, https://doi.org/10.3389/fnut.2019.00057
4. Krewski D. et al.: Human health risk assessment for aluminium, aluminium oxide, and aluminium hydroxide. J Toxicol Environ Health B Crit Rev. 2007, 10, 1, 1-269.
5.5. Walker A. et. al.: Mg citrate found more bioavailable than other Mg preparations in a randomised, double-blind study. Magnes Res. 2003, 16, 3, 183-191.

• Skrobia ziemniaczana.



suplement diety DOZ PRODUCT Magnez+B6

Wyniki badań nie wzbudziły naszych zastrzeżeń, produkt jest zbieżny z deklaracją producenta.

Składniki produktu wraz z ich opisem: 

Producent: 

DOZ S.A. 
Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Wyniki badań laboratoryjnych
      Wyniki naszych badań          Niepewność metody   Wg producenta       

Zawartość magnezu w jednej tabletce 60 mg

1,4 mg

-

-

59,7 mg

1,35 mg

Bez zastrzeżeń

Bez zastrzeżeń

± 6 mg

± 0,18 mg

-

-

Zawartość magnezu w jednej tabletce

1,4 mg 1,35 mg ± 0,18 mg1,4 mg 1,35 mg ± 0,18 mgZawartość wit. B6 w jednej tabletce

Badania mikrobiologiczne 
(liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców 
koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, 
Listeria monocytogenes , ogólna liczba 
drobnoustrojów)

Zawartość metali ciężkich 
(kadm, ołów, rtęć)

 analitycznej (granica błędu)

• Magnez (mleczan magnezu) – organiczna forma magnezu o dość dobrej przyswajalności, porównywalna z asparaginianem 
i chlorkiem, łagodniejsza dla przewodu pokarmowego niż cytrynian;

• Substancja wypełniająca – celuloza – naturalna substancja roślinna, trawiona w organizmie ludzkim, neutralna
dla zdrowia;

• Sorbitole - substancje słodzące z grupy polioli. Naturalne, występujące m.in. w jarzębinie. Szeroko stosowane środki 
słodzące, utrzymujące wilgoć i zagęstniki;

• Substancja glazurująca - hydroksypropylometyloceluloza (E464) – pochodna celulozy, pełni rolę emulgatora,
stabilizatorastabilizatora i środka wypełniającego, minimalizuje także zbrylanie. W organizmie ludzkim fermentowana w jelicie grubym.
Nadmierne spożycie może powodować zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego;

• Barwnik – dwutlenek tytanu (E171) – uznawany za bezpieczny, szeroko stosowany w UE, istnieją doniesienia
stwierdzające możliwy szkodliwy wpływ na mikrobiom;

`



Skład produktu tym razem nie jest tak prosty, jak w większości produktów konkurencji – mamy w nim elementy konieczne – otoczkę, substancje 
wypełniające i przeciwzbrylające, a także głównego bohatera – magnez z dodatkiem witaminy B6, jednak znajdziemy też sporą ilość dodatkowych 
substancji nieobecnych w innych produktach (szczególnie kapsułkowanych). W naszej opinii dodatek barwnika do suplementów tego typu nie ma 
większego sensu, jednak podyktowane jest to z pewnością walorami estetycznymi. W naszej ocenie im mniej dodatków (tj. wypełniaczy, barwników 
etc.), tym lepiej.

W przypadku tego produktu 3. zalecane przez producenta tabletki dostarczają 180 mg magnezu oraz 4,2 mg witaminy B6. 

Dostępny jest tylko jeden rozmiar opakowania, wystarczający na 20 dni suplementacji dawkami zalecanymi przez producenta.Dostępny jest tylko jeden rozmiar opakowania, wystarczający na 20 dni suplementacji dawkami zalecanymi przez producenta.

Lorem Ipsum

8-10 produkt godny zakupu 1-4 lepiej odpuścić5-7 na rynku znajdziemy produkty z wyższą oceną

• Emulgator – glikol polietylenowy – substancja stosowana jako emulgator, rozpuszczalnik i środek mający zwiększać 
lepkość cieczy, w większych dawkach może powodować biegunki;

• Substancja przeciwzbrylająca - talk (E553b) – nie jest wchłaniana przez organizm;

• Emulgator – monooleinian polioksyetylenosorbitolu, a więc polisorbat 80 (E433) – substancja stabilizująca emulsję. 
Obserwuje się możliwość negatywnego wpływu na mikrobiom i poziom stanu zapalnego, wpływ na ryzyko nowotworzenia 
pozostaje niejasny;

• Substancja wypełniająca - Sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana (E468) – stabilizator, substancja
wspierającawspierająca utrzymywanie formy stałej użytych składników. Niewchłaniana przez ludzki organizm, w większych ilościach 
może powodować zaburzenia ze strony układu pokarmowego;

• Substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych (E470b) – sole naturalnie występujących kwasów 
tłuszczowych, używane są jako emulgatory i substancje zapobiegające zbrylaniu. W organizmie człowieka metabolizowane 
są jak naturalne tłuszcze;

• Chlorowodorek pirydoksyny - Witamina B6.

Ilość punktów w danym kryterium od 0 do 2Kryterium

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

2

0

1

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

0

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

0

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

5Łączna ilość punktów:

1. Jarosz M., Rychlik E., Stoś K., Charzewska J. (Red.): Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie. NIZP-PZH, Warszawa, 2020.
2. Karmańska A. et al.: Magnez aktualny stan wiedzy. Bromat. Chem. Toksykol. 2015, XLVIII, 4, 677-689.
3. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/dodatki-do-zywnosci-67839506 
4. Pinget G. et al.: Impact of the food additive titanium dioxide (e171) on gut microbiota-host interaction. Front. Nutr. 2019, https://doi.org/10.3389/fnut.2019.00057
5. Roberts C. et al.: Translocation of Crohn's disease Escherichia coli across M-cells: contrasting effects of soluble plant fibres and emulsifiers. Hut. 2010, 59, 1331-1339.
6.6. Partridge D. et al.: Food additives: Assessing the impact of exposure to permitted emulsifiers on bowel and metabolic health – introducing the FADiets study. Nutr Bull. 2019, 44, 4, 329-349.
7. National Toxicology Program -  Toxicology and carcinogenesis studies of polysorbate 80 (cas no. 9005-65-6) in f344/n rats and b6c3f1 mice (feed studies). Natl Toxicol Program Tech Rep Ser. 1992, 415, 1-225.



suplement diety Magmisie

Wyniki badań nie wzbudziły naszych zastrzeżeń, produkt jest zbieżny z deklaracją producenta.

Składniki produktu wraz z ich opisem: 

Producent: 

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

Wyniki badań laboratoryjnych
      Wyniki naszych badań          Niepewność metody   Wg producenta       

Zawartość magnezu w żelku 28,5 mg

0,14 mg

-

-

29,5 mg

0,165 mg

Bez zastrzeżeń

Bez zastrzeżeń

± 3,0 mg

± 0,021 mg

Zawartość magnezu w żelku

0,14 mg 0,165 mg ± 0,021 mg0,14 mg 0,165 mg ± 0,021 mgZawartość wit. B6 w żelku

Badania mikrobiologiczne 
(liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców 
koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, 
Listeria monocytogenes , ogólna liczba
drobnoustrojów)

-

-Zawartość metali ciężkich 
(kadm, ołów, rtęć)

 analitycznej (granica błędu)

• Syrop glukozowy - zastępnik cukru, składający się głównie z glukozy (do ok. 90%), z dodatkiem maltozy
 i/lub niewielkiej ilości wielocukrów;
• Cukier – po prostu cukier;
• Woda;
• Żelatyna  - bezpieczna, szeroko stosowana, świetnie spełniająca swoją rolę. Dobrze byłoby wiedzieć jakiego 
pochodzenia. Substancja nieodpowiednia dla wegan;
•• Sole magnezowe kwasu cytrynowego – czyli cytrynian magnezu – organiczna forma magnezu, jedna z lepiej 
przyswajalnych form;
• Regulator kwasowości: kwas jabłkowy – naturalny kwas, występujący gł. w owocach i warzywach;
• Aromat (w zależności od smaku – pomarańczowy, cytrynowo-limetkowy, owoców leśnych lub malinowy) – 
nie wiemy jakiego pochodzenia;
• Koncentrat soku z purpurowej marchwi (smak malinowy) - bardzo fajnie, że zastosowano naturalny barwnik;



W przypadku tego produktu 2-6 zalecanych przez producenta żelków dostarcza 57-171 mg magnezu oraz 0,28-0,84 mg 
witaminy B6. Szkoda jednak, że w składzie, obok dobrze przyswajalnego cytrynianu, pojawia się ogrom cukru pod dwiema 
postaciami. Niby taka jest idea produkcji żelek, są one z pewnością bardziej odżywczą alternatywą od swoich „klasyc-
znych” odpowiedników, to wciąż jednak bardzo obfite w kalorie i węglowodany proste słodycze.

Dostępny tylko jeden rozmiar opakowania, wystarczający na… no właśnie, tego nie wiemy, bo o ile mamy podaną masę 
żelków w opakowaniu, o tyle ich ilości dopatrzyć się już nie sposób. 

Lorem Ipsum

8-10 produkt godny zakupu 1-4 lepiej odpuścić5-7 na rynku znajdziemy produkty z wyższą oceną

• Koncentrat spiruliny (smak owoców leśnych) - bardzo fajnie, że zastosowano naturalny barwnik;

• Koncentrat marchwi i hibiskusa (smak owoców leśnych) - bardzo fajnie, że zastosowano naturalny barwnik;

• Substancja glazurująca - wosk carnauba (E903) – substancja powlekająca powstająca w procesie przetwórstwa 
surowców pozyskanych z palmy woskowej, niemetabolizowany w organizmie ludzkim;

• Przeciwutleniacz: kwas L-askorbinowy – nic innego jak znana i lubiana witamina C;

• Olej rzepakowy;

•• Barwnik: ekstrakt z papryki (smak pomarańczowy) – bardzo fajnie, że zastosowano naturalny barwnik;

• Chlorowodorek pirydoksyny – czyli witamina B6.

Ilość punktów w danym kryterium od 0 do 2Kryterium

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

2

0

0

2/1
dzieci/dorośli

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

2

0

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

0

2/1
dzieci/dorośli

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

2/1
dzieci/dorośli

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

5/4
dzieci/dorośliŁączna ilość punktów:

1. Jarosz M., Rychlik E., Stoś K., Charzewska J. (Red.): Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie. NIZP-PZH, Warszawa, 2020.
2. Karmańska A. et al.: Magnez aktualny stan wiedzy. Bromat. Chem. Toksykol. 2015, XLVIII, 4, 677-689.
3. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/dodatki-do-zywnosci-67839506 
4. Walker A. et. al.: Mg citrate found more bioavailable than other Mg preparations in a randomised, double-blind study. Magnes Res. 2003, 16, 3, 183-191.



suplement diety Magne B6 Max

Wyniki badań wykazały, że w badanym suplemencie diety było mniej witaminy B6, niż zadeklarował producent.
 Pozostałe parametry bez zastrzeżeń. 

Składniki produktu wraz z ich opisem: 

Producent: 

Sanofi Pasteur sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Wyniki badań laboratoryjnych
      Wyniki naszych badań          Niepewność metody   Wg producenta       

Zawartość magnezu w tabletce 100 mg

2 mg

-

-

101 mg

1,31  mg

Bez zastrzeżeń

Bez zastrzeżeń

± 10 mg

± 0,17  mg

-

-

Zawartość magnezu w tabletce

2 mg 1,31  mg ± 0,17  mgZawartość wit. B6 w tabletce

Badania mikrobiologiczne 
(liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców 
koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, 
Listeria monocytogenes , ogólna liczba
drobnoustrojów)

Zawartość metali ciężkich 
(kadm, ołów, rtęć)

 analitycznej (granica błędu)

• Magnez (cytrynian magnezu) – organiczna forma magnezu, jedna z lepiej przyswajalnych form;

• Substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna – naturalna substancja roślinna, trawiona w organizmie 
ludzkim, neutralna dla zdrowia;

• Substancja wypełniająca – sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana, czyli guma celulozowa
usieciowana (E468) – stabilizator, substancja wspierająca utrzymywanie formy stałej użytych składników.
Niewchłaniana przez ludzki organizm, w większych ilościach może powodować zaburzenia ze strony układu
pokarmowego;pokarmowego;

• Substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych - powszechnie stosowana substancja 
przeciwzbrylająca, neutralna dla zdrowia;



Skład produktu jest stosunkowo prosty – mamy w nim elementy konieczne – otoczkę, substancje wypełniające
i przeciwzbrylające, a także głównego bohatera – magnez z dodatkiem witaminy B6. W naszej opinii dodatek barwnika
do suplementów tego typu nie ma większego sensu, jednak podyktowane jest to z pewnością walorami estetycznymi.
W naszej ocenie im mniej dodatków (tj. wypełniaczy, barwników etc.), tym lepiej.  

W przypadku tego produktu 2. zalecane przez producenta tabletki dostarczają 200 mg magnezu oraz 4 mg witaminy B6. 

Dostępny tylko jeden rozmiar opakowania, wystarczający na 25 dni suplementacji dawkami zalecanymi przez producenta. 

Lorem Ipsum

8-10 produkt godny zakupu 1-4 lepiej odpuścić5-7 na rynku znajdziemy produkty z wyższą oceną

• Substancja glazurująca – hydroksypropylometyloceluloza (E464) – pochodna celulozy, pełni rolę emulgatora, 
stabilizatora i środka wypełniającego, minimalizuje także zbrylanie. W organizmie ludzkim fermentowana
w jelicie grubym. Nadmierne spożycie może powodować zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego;

• Substancja glazurująca – polidekstroza – pochodna glukozy, w nadmiernych ilościach może działać
przeczyszczająco;

• Substancja glazurująca - talk (E553b) – nie jest wchłaniana przez organizm;

• Chlorowodorek pirydoksyny – czyli witamina B6;

•• Barwnik – dwutlenek tytanu (E171) – uznawany za bezpieczny, szeroko stosowany w UE, istnieją doniesienia 
stwierdzające możliwy szkodliwy wpływ na mikrobiom.

Ilość punktów w danym kryterium od 0 do 2Kryterium

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

2

2

1

1

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

2

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

7Łączna ilość punktów:

1. Jarosz M., Rychlik E., Stoś K., Charzewska J. (Red.): Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie. NIZP-PZH, Warszawa, 2020.
2. Karmańska A. et al.: Magnez aktualny stan wiedzy. Bromat. Chem. Toksykol. 2015, XLVIII, 4, 677-689.
3. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/dodatki-do-zywnosci-67839506 
4. Pinget G. et al.: Impact of the food additive titanium dioxide (e171) on gut microbiota-host interaction. Front. Nutr. 2019, https://doi.org/10.3389/fnut.2019.00057
5. Walker A. et. al.: Mg citrate found more bioavailable than other Mg preparations in a randomised, double-blind study. Magnes Res. 2003, 16, 3, 183-191.



suplement diety  Magnez Skurcz

Wyniki badań nie wzbudziły naszych zastrzeżeń, produkt jest zbieżny z deklaracją producenta.

Składniki produktu wraz z ich opisem: 

Producent: 

Polski Lek S. A.
ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice

Wyniki badań laboratoryjnych
      Wyniki naszych badań          Niepewność metody   Wg producenta       

Zawartość magnezu w tabletce 50 mg

0,7 mg

-

-

55,6 mg

0,71  mg

Bez zastrzeżeń

Bez zastrzeżeń

± 5,6 mg

± 0,09  mg

-

-

Zawartość magnezu w tabletce

0,7 mg 0,71  mg ± 0,09  mgZawartość wit. B6 w tabletce

Badania mikrobiologiczne 
(liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców 
koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, 
Listeria monocytogenes , ogólna liczba
drobnoustrojów)

Zawartość metali ciężkich 
(kadm, ołów, rtęć)

 analitycznej (granica błędu)

• Węglan magnezu – nieorganiczna forma, przyswajalna lepiej niż np. tlenek, jednak słabiej od form
organicznych, np. cytrynianu, czy mleczanu magnezu. Biodostępność węglanu magnezu zawartego
w suplementach wydaje się być porównywalna do tego zawartego w chlebie i wodach mineralnych;

• Chlorek potasu – organiczna forma, dobrze wchłanialnego potasu;

• Substancja wypełniająca – celuloza – naturalna substancja roślinna, trawiona w organizmie ludzkim, neutralna 
dla zdrowia;



Skład produktu jest stosunkowo prosty – mamy w nim elementy konieczne – substancje wypełniające i przeciwzbrylające, 
a także głównego bohatera – magnez z dodatkiem witaminy B6 oraz potasu. W naszej opinii dodatek substancji klarującej 
nie jest konieczny, jednak podyktowane jest to z pewnością walorami estetycznymi.

W przypadku tego produktu 2. zalecane przez producenta tabletki dostarczają 100 mg magnezu oraz 1,4 mg witaminy B6. 
Dodatkowo produkt jest istotnym źródłem potasu – w 2. tabletkach znajdziemy go 300 mg.

Dostępny tylko jeden rozmiar opakowania, wystarczający na 25 dni suplementacji dawkami zalecanymi przez producenta. 

Lorem Ipsum

8-10 produkt godny zakupu 1-4 lepiej odpuścić5-7 na rynku znajdziemy produkty z wyższą oceną

• Sorbitole - substancje słodzące z grupy polioli. Naturalne, występujące m.in. w jarzębinie. Szeroko stosowane 
środki słodzące, utrzymujące wilgoć i zagęstniki;

• Substancja przeciwzbrylająca – glikol polietylenowy – substancja stosowana jako emulgator, rozpuszczalnik
i środek mający zwiększać lepkość cieczy, w większych dawkach może powodować biegunki;

• Poliwinylopirolidon (E1201) – syntetyczna substancja klarująca, uznawana za bezpieczną;

• Chlorowodorek pirydoksyny – czyli witamina B6.

Ilość punktów w danym kryterium od 0 do 2Kryterium

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

2

1

1

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

6Łączna ilość punktów:

1. Jarosz M., Rychlik E., Stoś K., Charzewska J. (Red.): Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie. NIZP-PZH, Warszawa, 2020.
2. Karmańska A. et al.: Magnez aktualny stan wiedzy. Bromat. Chem. Toksykol. 2015, XLVIII, 4, 677-689.
3. Schneider I. et al.: Magnesium bioavailability from mineral waters with different mineralization levels in comparison to bread and a supplement. Fodd Nutr Res. 2017, 
61, 1, 1384686.
4. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/dodatki-do-zywnosci-67839506 
5.5. Younes M. et al.: Reevaluation of polyvinylpyrrolidone (E 1201) and polyvinylpolypyrrolidone (E 1202) as food additives and extension of use of polyvinylpyrrolidone 
(E 1201). EFSA J. 2020, 18, 8, e06215.



suplement diety Magnez + vit. B6

Wyniki badań nie wzbudziły naszych zastrzeżeń, produkt jest zbieżny z deklaracją producenta.

Składniki produktu wraz z ich opisem: 

Producent: 

Polski Lek S. A.
ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice

Wyniki badań laboratoryjnych
      Wyniki naszych badań          Niepewność metody   Wg producenta       

Zawartość magnezu w tabletce 56,25 mg

1,4 mg

-

-

56,4 mg

1,43  mg

Bez zastrzeżeń

Bez zastrzeżeń

± 5,6 mg

± 0,19  mg

-

-

Zawartość magnezu w tabletce

1,4 mg 1,43  mg ± 0,19  mgZawartość wit. B6 w tabletce

Badania mikrobiologiczne 
(liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców 
koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, 
Listeria monocytogenes , ogólna liczba
drobnoustrojów)

Zawartość metali ciężkich 
(kadm, ołów, rtęć)

 analitycznej (granica błędu)

• Węglan magnezu – nieorganiczna forma, przyswajalna lepiej niż np. tlenek, jednak słabiej od form
organicznych, np. cytrynianu, czy mleczanu magnezu. Biodostępność węglanu magnezu zawartego
 w suplementach wydaje się być porównywalna do tego zawartego w chlebie i wodach mineralnych. 

• Substancja wypełniająca – celuloza – naturalna substancja roślinna, trawiona w organizmie ludzkim, neutralna 
dla zdrowia 

•• Sorbitole - substancje słodzące z grupy polioli. Naturalne, występujące m.in. w jarzębinie. Szeroko stosowane 
środki słodzące, utrzymujące wilgoć i zagęstniki;



Skład produktu jest stosunkowo prosty – mamy w nim elementy konieczne – otoczkę, substancje wypełniające
i przeciwzbrylające, a także głównego bohatera – magnez z dodatkiem witaminy B6. W naszej opinii dodatek
substancji klarującej nie jest konieczny, jednak podyktowane jest to z pewnością walorami
estetycznymi.

W przypadku tego produktu 2. zalecane przez producenta tabletki dostarczają 200 mg magnezu oraz 4 mg witaminy B6.

Dostępny tylko jeden rozmiar opakowania, wystarczający na 30 dni suplementacji dawkami zalecanymi przez producenta. 

Lorem Ipsum

8-10 produkt godny zakupu 1-4 lepiej odpuścić5-7 na rynku znajdziemy produkty z wyższą oceną

• Substancja przeciwzbrylająca - talk (E553b) – nie jest wchłaniana przez organizm;

• Substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych - powszechnie stosowana substancja 
przeciwzbrylająca, neutralna dla zdrowia;

• Poliwinylopirolidon (E1201) – syntetyczna substancja klarująca, uznawana za bezpieczną;

• Chlorowodorek pirydoksyny – czyli witamina B6.

Ilość punktów w danym kryterium od 0 do 2Kryterium

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

2

1

1

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

6Łączna ilość punktów:

1. Jarosz M., Rychlik E., Stoś K., Charzewska J. (Red.): Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie. NIZP-PZH, Warszawa, 2020.
2. Schneider I. et al.: Magnesium bioavailability from mineral waters with different mineralization levels in comparison to bread and a supplement. Fodd Nutr Res. 2017, 
61, 1, 1384686.
3. Karmańska A. et al.: Magnez aktualny stan wiedzy. Bromat. Chem. Toksykol. 2015, XLVIII, 4, 677-689.
4. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/dodatki-do-zywnosci-67839506 
5.5. Younes M. et al.: Reevaluation of polyvinylpyrrolidone (E 1201) and polyvinylpolypyrrolidone (E 1202) as food additives and extension of use of polyvinylpyrrolidone 
(E 1201). EFSA J. 2020, 18, 8, e06215.



suplement diety MenMag

Wyniki badań wykazały, że w badanym suplemencie diety było mniej witaminy B6 niż zadeklarował producent.
 Pozostałe parametry były bez zastrzeżeń.

Składniki produktu wraz z ich opisem: 

Producent: 

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

Wyniki badań laboratoryjnych
      Wyniki naszych badań          Niepewność metody   Wg producenta       

Zawartość magnezu w tabletce 60 mg

1,4  mg

-

-

58,1 mg

1,07  mg

Bez zastrzeżeń

Bez zastrzeżeń

± 5,8 mg

± 0,14  mg

Zawartość magnezu w tabletce

1,4  mg 1,07  mg ± 0,14  mgZawartość wit. B6 w tabletce

Badania mikrobiologiczne 
(liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców 
koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, 
Listeria monocytogenes , ogólna liczba
drobnoustrojów)

-

-Zawartość metali ciężkich 
(kadm, ołów, rtęć)

 analitycznej (granica błędu)

• Mleczan magnezu – organiczna forma magnezu o dość dobrej przyswajalności, porównywalna z asparaginianem 
i chlorkiem; 

• Glukonian cynku – jedna z częściej stosowanych form cynku; 

• Wyciąg z korzenia maca – środek stosowany m.in. dla poprawy libido, dowody naukowe w tej materii są jednak 
ograniczone;

•• Substancja wypełniająca - sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana (E468) – stabilizator, substancja 
wspierająca utrzymywanie formy stałej użytych składników. Niewchłaniana przez ludzki organizm, w większych 
ilościach może powodować zaburzenia ze strony układu pokarmowego;



Skład produktu jest dosyć prosty i konkretny – znajdziemy w nim jedynie elementy konieczne –substancje teksturotwórcze 
i przeciwzbrylające, głównego bohatera – magnez i dodatek witaminy B6, a także cynku i korzenia maca. Nie ma zbędnych 
dodatków, barwników i innych upiększaczy, a przy tym forma magnezu jest w porządku, dawka magnezu mogłaby być 
jednak wyższa. 

W przypadku tego produktu 1. zalecana przez producenta tabletka dostarczają 60 mg magnezu oraz 1,4 mg witaminy B6,
a także 10 mg cynku i 50 mg wyciągu z korzenia maca.  
 
Dostępny tylko jeden rozmiar opakowania, wystarczający na 30 dni suplementacji dawkami zalecanymi przez producenta.Dostępny tylko jeden rozmiar opakowania, wystarczający na 30 dni suplementacji dawkami zalecanymi przez producenta.

Lorem Ipsum

8-10 produkt godny zakupu 1-4 lepiej odpuścić5-7 na rynku znajdziemy produkty z wyższą oceną

• Skrobia ryżowa;

• Substancja glazurująca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych - powszechnie stosowane, neutralne
dla zdrowia, w organizmie człowieka metabolizowane są jak naturalne tłuszcze;

• Substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu - powszechnie stosowana substancja przeciwzbrylająca,
neutralna dla zdrowia;

• Chlorowodorek pirydoksyny - Witamina B6.

Ilość punktów w danym kryterium od 0 do 2Kryterium

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

1

1

1

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

5Łączna ilość punktów:

1. Jarosz M., Rychlik E., Stoś K., Charzewska J. (Red.): Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie. NIZP-PZH, Warszawa, 2020.
2. Karmańska A. et al.: Magnez aktualny stan wiedzy. Bromat. Chem. Toksykol. 2015, XLVIII, 4, 677-689.
3. Firoz M. et al.: Bioavailability of US commercial magnesium preparations. Magnes Res. 2001, 14, 4, 257-262.
4. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/dodatki-do-zywnosci-67839506 
5. Shin B. et al.: Maca (L. meyenii) for improving sexual function: a systematic review. BMC Complement Altern Med. 2010, 10, 44.
6.6. Gonzales G. et al.: Maca (Lepidium meyenii Walp), a review of its biological properties. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2014, 31, 1, 100-110.



suplement diety Neomag Forte

Wyniki badań nie wzbudziły naszych zastrzeżeń, produkt jest zbieżny z deklaracją producenta.

Składniki produktu wraz z ich opisem: 

Producent: 

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

Wyniki badań laboratoryjnych
      Wyniki naszych badań          Niepewność metody   Wg producenta       

Zawartość magnezu w tabletce 120 mg

1,4  mg

-

-

125 mg

1,27 mg

Bez zastrzeżeń

-

-

Bez zastrzeżeń

± 13 mg

± 0,17 mg

Zawartość magnezu w tabletce

1,4  mg 1,27 mg ± 0,17 mgZawartość wit. B6 w tabletce

Badania mikrobiologiczne 
(liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców 
koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, 
Listeria monocytogenes , ogólna liczba
drobnoustrojów)

Zawartość metali ciężkich 
(kadm, ołów, rtęć)

 analitycznej (granica błędu)

• Węglan magnezu – nieorganiczna forma, przyswajalna lepiej niż np. tlenek, jednak słabiej od form
organicznych, np. cytrynianu, czy mleczanu magnezu. Biodostępność węglanu magnezu zawartego
w suplementach wydaje się być porównywalna do tego zawartego w chlebie i wodach mineralnych;

• Substancja wypełniająca – celuloza – naturalna substancja roślinna, trawiona w organizmie ludzkim,
neutralna dla zdrowia;

• Substancja glazurująca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych - ppowszechnie stosowane, neutralne
dla zdrowia, w organizmie człowieka metabolizowane są jak naturalne tłuszcze;dla zdrowia, w organizmie człowieka metabolizowane są jak naturalne tłuszcze;



Skład produktu jest dosyć prosty i konkretny – znajdziemy w nim jedynie elementy konieczne –substancje wypełniające
i przeciwzbrylające, głównego bohatera – magnez i dodatek witaminy B6. Nie ma zbędnych dodatków, barwników i innych 
upiększaczy. 

W przypadku tego produktu 1. zalecana przez producenta tabletka dostarcza 120 mg magnezu oraz 1,4 mg witaminy B6.  

Dostępny tylko jeden rozmiar opakowania, wystarczający na 50 dni suplementacji dawkami zalecanymi przez producenta.

Lorem Ipsum

8-10 produkt godny zakupu 1-4 lepiej odpuścić5-7 na rynku znajdziemy produkty z wyższą oceną

• Substancja wypełniająca - Sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana (E468) – stabilizator, substancja 
wspierająca utrzymywanie formy stałej użytych składników. Niewchłaniana przez ludzki organizm, w większych 
ilościach może powodować zaburzenia ze strony układu pokarmowego;

• Chlorowodorek pirydoksyny - Witamina B6.

Ilość punktów w danym kryterium od 0 do 2Kryterium

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

1

2

1

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

2

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

2

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

6Łączna ilość punktów:

1. Jarosz M., Rychlik E., Stoś K., Charzewska J. (Red.): Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie. NIZP-PZH, Warszawa, 2020.
2. Schneider I. et al.: Magnesium bioavailability from mineral waters with different mineralization levels in comparison to bread and a supplement. Fodd Nutr Res. 2017, 
61, 1, 1384686.
3. Karmańska A. et al.: Magnez aktualny stan wiedzy. Bromat. Chem. Toksykol. 2015, XLVIII, 4, 677-689.
4. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/dodatki-do-zywnosci-67839506 



suplement diety Protego Magnez B6

Wyniki badań nie wzbudziły naszych zastrzeżeń, produkt jest zbieżny z deklaracją producenta.

Składniki produktu wraz z ich opisem: 

Producent: 

Salvum LAB Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

Wyniki badań laboratoryjnych
      Wyniki naszych badań          Niepewność metody   Wg producenta       

Zawartość magnezu w tabletce 50 mg

1,4  mg

-

-

49,2 mg

1,33 mg

Bez zastrzeżeń

Bez zastrzeżeń

± 4,9 mg

± 0,17 mg

-

-

Zawartość magnezu w tabletce

1,4  mg 1,33 mg ± 0,17 mgZawartość wit. B6 w tabletce

Badania mikrobiologiczne 
(liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców 
koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, 
Listeria monocytogenes , ogólna liczba
drobnoustrojów)

Zawartość metali ciężkich 
(kadm, ołów, rtęć)

 analitycznej (granica błędu)

• Mleczan magnezu – organiczna forma magnezu o dość dobrej przyswajalności, porównywalna z asparaginianem 
i chlorkiem;

• Substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna – naturalna substancja roślinna, trawiona w organizmie 
ludzkim, neutralna dla zdrowia;

• Substancja  glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza (E464) – pochodna celulozy, pełni rolę emulgatora, 
stabilizatora i środka wypełniającego, minimalizuje także zbrylanie. W organizmie ludzkim fermentowana
w jelicie grubym. Nadmierne spożycie może powodować zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego;

•• Substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu - powszechnie
stosowane substancje przeciwzbrylające, neutralne dla zdrowia;

• Substancja glazurująca – talk (E553b) – nie jest wchłaniana przez organizm;



Skład produktu tym razem nie jest tak prosty, jak w większości produktów konkurencji (szczególnie kapsułkowanych), 
mamy w nim elementy konieczne – otoczkę, substancje wypełniające i przeciwzbrylające, a także głównego bohatera
tj. magnez z dodatkiem witaminy B6, jednak znajdziemy też sporą ilość dodatkowych substancji nieobecnych w innych
produktach. W naszej opinii dodatek barwnika do suplementów tego typu nie ma większego sensu, jednak podyktowane jest 
to z pewnością walorami estetycznymi. W naszej ocenie im mniej dodatków (tj. wypełniaczy, barwników etc.), tym lepiej.

W przypadku tego produktu 2. zalecane przez producenta tabletki dostarczają 100 mg magnezu oraz 2,8 mg witaminy B6. 

Dostępny tylko jeden rozmiar opakowania, wystarczający na 30 dni suplementacji dawkami zalecanymi przez producenta.Dostępny tylko jeden rozmiar opakowania, wystarczający na 30 dni suplementacji dawkami zalecanymi przez producenta.

Lorem Ipsum

8-10 produkt godny zakupu 1-4 lepiej odpuścić5-7 na rynku znajdziemy produkty z wyższą oceną

• Chlorowodorek pirydoksyny – czyli witamina B6;

• Emulgator – lecytyna rzepakowa – naturalny emulgator pochodzenia roślinnego, przeciwutleniacz;

• Substancja wiążąca – sorbitol - substancja słodząca z grupy polioli. Naturalne, występujące m.in. w jarzębinie. 
Szeroko stosowany środek słodzący, utrzymujący wilgoć i zagęstnik. Bezpieczny;

• Barwnik – dwutlenek tytanu (E171) – uznawany za bezpieczny, szeroko stosowany w UE, istnieją doniesienia 
stwierdzające możliwy szkodliwy wpływ na mikrobiom.

Ilość punktów w danym kryterium od 0 do 2Kryterium

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

2

1

1

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

6Łączna ilość punktów:

1. Jarosz M., Rychlik E., Stoś K., Charzewska J. (Red.): Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie. NIZP-PZH, Warszawa, 2020.
2. Firoz M. et al.: Bioavailability of US commercial magnesium preparations. Magnes Res. 2001, 14, 4, 257-262.
3. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/dodatki-do-zywnosci-67839506 
4. Pinget G. et al.: Impact of the food additive titanium dioxide (e171) on gut microbiota-host interaction. Front. Nutr. 2019, https://doi.org/10.3389/fnut.2019.00057



suplement diety  Magnez z witaminą B6

Wyniki badań nie wzbudziły naszych zastrzeżeń, produkt jest zbieżny z deklaracją producenta.

Składniki produktu wraz z ich opisem: 

Producent: 

Solgar Inc.
500 Willow Tree Road Leonia, NJ 07605 USA

Wyniki badań laboratoryjnych
      Wyniki naszych badań          Niepewność metody   Wg producenta       

Zawartość magnezu w tabletce 133,33 mg

8,33 mg

-

-

154 mg

9,09 mg

Bez zastrzeżeń

Bez zastrzeżeń

± 15 mg

± 1,18  mg

-

-

Zawartość magnezu w tabletce

8,33 mg 9,09 mg ± 1,18  mgZawartość wit. B6 w tabletce

Badania mikrobiologiczne 
(liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców 
koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, 
Listeria monocytogenes , ogólna liczba 
drobnoustrojów)

Zawartość metali ciężkich 
(kadm, ołów, rtęć)

 analitycznej (granica błędu)

• Tlenek magnezu – nieorganiczna, jedna z najgorzej przyswajalnych form magnezu, istnieją prace,
w których podaż 300 mg tlenku magnezu nie zmieniała jego poziomu w organizmie w porównaniu do placebo, 
absorpcję określa się na ok. 4%;

• Substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna – naturalna substancja roślinna, trawiona w organizmie 
ludzkim, neutralna dla zdrowia;

•• Guma celulozowa (E468) – stabilizator, substancja wspierająca utrzymywanie formy stałej użytych składników. 
Niewchłaniana przez ludzki organizm, w większych ilościach może powodować zaburzenia ze strony układu
pokarmowego;

• Substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu - powszechnie stosowana substancja przeciwzbrylająca,
neutralna dla zdrowia;

• Substancja przeciwzbrylająca: roślinny stearynian magnezu – jedna z soli magnezowych kwasów 
tłuszczowych - powszechnie stosowana substancja przeciwzbrylająca, neutralna dla zdrowia;



Skład produktu tym razem nie jest tak prosty, jak w większości produktów konkurencji (szczególnie kapsułkowanych), 
mamy w nim elementy konieczne – otoczkę, substancje wypełniające i przeciwzbrylające, a także głównego
bohatera – magnez z dodatkiem witaminy B6 (i to w ogromnej dawce), jednak znajdziemy też sporą ilość dodatkowych
substancji nieobecnych w innych produktach. W naszej opinii dodatek barwnika do suplementów tego typu nie ma 
większego sensu, jednak podyktowane jest to z pewnością walorami estetycznymi. W naszej ocenie im mniej dodatków
(tj. wypełniaczy, barwników etc.), tym lepiej. 

W przypadku tego produktu 3. zalecane przez producenta tabletki dostarczają 400 mg magnezu oraz 25 mg witaminy B6.W przypadku tego produktu 3. zalecane przez producenta tabletki dostarczają 400 mg magnezu oraz 25 mg witaminy B6.

Dostępny tylko jeden rozmiar opakowania, wystarczający na 33 dni suplementacji dawkami zalecanymi przez producenta.

Lorem Ipsum

8-10 produkt godny zakupu 1-4 lepiej odpuścić5-7 na rynku znajdziemy produkty z wyższą oceną

• Chlorowodorek pirydoksyny – czyli witamina B6;

• Substancja  glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza (E464) – pochodna celulozy, pełni rolę emulgatora, 
stabilizatora i środka wypełniającego, minimalizuje także zbrylanie. W organizmie ludzkim fermentowana
w jelicie grubym. Nadmierne spożycie może powodować zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego;

• Substancja glazurująca: glicerol roślinny (z oleju z ziarna palmowego i oleju kokosowego), 
czyliczyli gliceryna - substancja utrzymująca wilgoć – jedna z najpowszechniej stosowanych substancji utrzymują-
cych wilgoć. Występuje jako tłusta, silnie higroskopijna ciecz. W większych dawkach może powodować zaburze-
nia żołądkowo-jelitowe, w przypadku tak niewielkich dodatków, jak w tym produkcie - neutralna;

• Barwnik – dwutlenek tytanu (E171) – uznawany za bezpieczny, szeroko stosowany w UE, istnieją doniesienia 
stwierdzające możliwy szkodliwy wpływ na mikrobiom.

Ilość punktów w danym kryterium od 0 do 2Kryterium

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

0

2

1
2

biorąc pod uwagę realną biodostępność użytej formy 
magnezu 0 punktów

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

0

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1
2

biorąc pod uwagę realną biodostępność użytej formy 
magnezu 0 punktów

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

2
biorąc pod uwagę realną biodostępność użytej formy 

magnezu 0 punktów

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

6/4Łączna ilość punktów:

1. Jarosz M., Rychlik E., Stoś K., Charzewska J. (Red.): Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie. NIZP-PZH, Warszawa, 2020.
2. Karmańska A. et al.: Magnez aktualny stan wiedzy. Bromat. Chem. Toksykol. 2015, XLVIII, 4, 677-689.
3. Schneider I. et al.: Magnesium bioavailability from mineral waters with different mineralization levels in comparison to bread and a supplement. Fodd Nutr Res. 2017, 
61, 1, 1384686.
4. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/dodatki-do-zywnosci-67839506 
5.5. Younes M. et al.: Reevaluation of polyvinylpyrrolidone (E 1201) and polyvinylpolypyrrolidone (E 1202) as food additives and extension of use of polyvinylpyrrolidone 
(E 1201). EFSA J. 2020, 18, 8, e06215.



suplement diety  Magnum Forte 375 mg

Wyniki badań nie budziły naszych zastrzeżeń produkt jest zbieżny z tym co zadeklarował producent. 

Składniki produktu wraz z ich opisem: 

Producent: 

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o.
ul. Podstoczysko 30, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Wyniki badań laboratoryjnych
      Wyniki naszych badań          Niepewność metody   Wg producenta       

Zawartość magnezu w kapsułce 375 mg

1,4 mg

-

-

341 mg

1,51 mg

Bez zastrzeżeń

Bez zastrzeżeń

± 34 mg

± 0,20  mg

Zawartość magnezu w kapsułce

1,4 mg 1,51 mg ± 0,20  mgZawartość wit. B6 w kapsułce

-

-

Badania mikrobiologiczne 
(liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców 
koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, 
Listeria monocytogenes , ogólna liczba
drobnoustrojów)

Zawartość metali ciężkich 
(kadm, ołów, rtęć)

 analitycznej (granica błędu)

• Tlenek magnezu – nieorganiczna, jedna z najgorzej przyswajalnych form magnezu, istnieją prace,

w których podaż 300 mg tlenku magnezu nie zmieniała jego poziomu w organizmie w porównaniu do placebo, 

absorpcję określa się na ok. 4%;

• Składnik otoczki: żelatyna. Bezpieczna, szeroko stosowana, świetnie spełniająca swoją rolę. Można by podać 

jakiego pochodzenia. Substancja nieodpowiednia dla wegan;

•• Substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych - powszechnie stosowana substancja 

przeciwzbrylająca, neutralna dla zdrowia;



Skład produktu jest stosunkowo prosty – mamy w nim elementy konieczne – otoczkę, substancje przeciwzbrylające,
a także głównego bohatera – magnez z dodatkiem witaminy B6. W naszej opinii dodatek barwnika do suplementów tego 
typu nie ma większego sensu, jednak podyktowane jest to z pewnością walorami estetycznymi. W naszej ocenie im mniej 
dodatków (tj. wypełniaczy, barwników etc.), tym lepiej.

W przypadku tego produktu zalecana przez producenta porcja (1. tabletka) dostarcza 375 mg magnezu oraz 1,4 mg 
witaminy B6. 

Dostępny tylko jeden rozmiar opakowania, wystarczający na 30 dni suplementacji dawkami zalecanymi przez producenta.Dostępny tylko jeden rozmiar opakowania, wystarczający na 30 dni suplementacji dawkami zalecanymi przez producenta.

Lorem Ipsum

8-10 produkt godny zakupu 1-4 lepiej odpuścić5-7 na rynku znajdziemy produkty z wyższą oceną

• Chlorowodorek pirydoksyny – czyli witamina B6;

• Barwnik – dwutlenek tytanu (E171) – uznawany za bezpieczny, szeroko stosowany w UE, istnieją doniesienia 

stwierdzające możliwy szkodliwy wpływ na mikrobiom.

Ilość punktów w danym kryterium od 0 do 2Kryterium

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

0

2

1
2

biorąc pod uwagę realną biodostępność użytej formy 
magnezu 0 punktów

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

0

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1
2

biorąc pod uwagę realną biodostępność użytej formy 
magnezu 0 punktów

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

2
biorąc pod uwagę realną biodostępność użytej formy 

magnezu 0 punktów

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

6/4Łączna ilość punktów:

1. Jarosz M., Rychlik E., Stoś K., Charzewska J. (Red.): Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie. NIZP-PZH, Warszawa, 2020.
2. Walker A. et. al.: Mg citrate found more bioavailable than other Mg preparations in a randomised, double-blind study. Magnes Res. 2003, 16, 3, 183-191.
3. Firoz M. et al.: Bioavailability of US commercial magnesium preparations. Magnes Res. 2001, 14, 4, 257-262.
4. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/dodatki-do-zywnosci-67839506 
5. Pinget G. et al.: Impact of the food additive titanium dioxide (e171) on gut microbiota-host interaction. Front. Nutr. 2019, https://doi.org/10.3389/fnut.2019.00057



suplement diety Doppelherz aktiv Magnez-B6 Forte 400

Wyniki badań nie wzbudziły naszych zastrzeżeń, produkt jest zbieżny z deklaracją producenta.

Składniki produktu wraz z ich opisem: 

Producent: 

Queisser Pharma
Schleswiger Str. 74, 24941 Flensburg

Wyniki badań laboratoryjnych
      Wyniki naszych badań          Niepewność metody   Wg producenta       

Zawartość magnezu w jednej tabletce 400 mg

5 mg

-

-

-

-

438 mg

6,27 mg

Bez zastrzeżeń

Bez zastrzeżeń

± 44 mg

± 0,82 mg

Zawartość magnezu w jednej tabletce

5 mg 6,27 mg ± 0,82 mgZawartość wit. B6 w jednej tabletce

Badania mikrobiologiczne 
(liczba drożdży i pleśni, obecność Gronkowców 
koagulazo-dodatnich, Escherichia coli, Salmonelli, 
Listeria monocytogenes, ogólna liczba
drobnoustrojów)

Zawartość metali ciężkich 
(kadm, ołów, rtęć)

 analitycznej (granica błędu)

• Tlenek magnezu – nieorganiczna, jedna z najgorzej przyswajalnych form magnezu, istnieją prace, w których podaż 300 mg tlenku magnezu
nie zmieniała jego poziomu w organizmie w porównaniu do placebo, absorpcję określa się na ok. 4%; 

• Substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna – naturalna substancja roślinna, trawiona w organizmie ludzkim, neutralna dla zdrowia;

• Substancja wypełniająca: sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana - substancja wspierająca utrzymywanie formy stałej użytych
składników. Niewchłaniana przez ludzki organizm, w większych ilościach może powodować zaburzenia ze strony układu pokarmowego;

• Dwutlenek krzemu - powszechnie stosowana substancja przeciwzbrylająca, neutralna dla zdrowia;

• Substancja wypełniająca: celuloza sproszkowana - naturalna substancja roślinna, trawiona w organizmie ludzkim, neutralna dla zdrowia;

• Monoazotan tiaminy – czyli witamina B1;

• Cyjanokobalamina – czyli witamina B12;

• Olej z oliwek;

• Emulgator – polysorbat 80 – substancja stabilizująca emulsję. Obserwuje się możliwość negatywnego wpływu na mikrobiom, wpływ na ryzyko 
nowotworzenia pozostaje niejasny;

• Kwas pteroilomonoglutaminowy – inaczej kwas foliowy, czyli witamina B9;

`



Ważną informacją jest, że 100% źródła magnezu w suplemencie stanowi tlenek, a więc jedna z najgorzej przyswajalnych form.
Dodatkowo w produkcie znajdziemy dodatek witaminy B1, B6, B9 i B12.
Należy pochwalić producenta za dodatek witaminy B12 – wcale nieczęsto pojawia się ona w suplementach, nawet tych z kompleksem witamin
z grupy B. Podobnie z witaminą B9 – niedobory kwasu foliowego są dość częste i jego suplementacja, szczególnie u kobiet w wieku prokreacyjnym, 
jest zalecana. Pytaniem pozostaje – czy preparat magnezowy, którego nazwa brzmi „Magnez Aktiv B6” powinien zawierać też inne witaminy
 z grupy B? Lub, co bardziej prawidłowe, czy powinniśmy się cieszyć z witamin z grupy B mając tak słabe źródło magnezu w suplemencie? z grupy B? Lub, co bardziej prawidłowe, czy powinniśmy się cieszyć z witamin z grupy B mając tak słabe źródło magnezu w suplemencie?
Skład produktu tym razem nie jest tak prosty, jak w większości produktów konkurencji (szczególnie kapsułkowanych) – mamy w nim elementy 
konieczne – otoczkę, substancje wypełniające i przeciwzbrylające, a także głównego bohatera – magnez z dodatkiem witaminy B6, jednak
 znajdziemy też sporą ilość dodatkowych substancji nieobecnych w innych produktach. W naszej opinii dodatek barwnika do suplementów tego typu 
nie ma większego sensu, jednak podyktowane jest to z pewnością walorami estetycznymi. W naszej ocenie im mniej dodatków (tj. wypełniaczy,
barwników etc.), tym lepiej.  barwników etc.), tym lepiej.  

Lorem Ipsum

8-10 produkt godny zakupu 1-4 lepiej odpuścić5-7 na rynku znajdziemy produkty z wyższą oceną

• Substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza - (E464) – pochodna celulozy, pełni rolę emulgatora, stabilizatora i środka
wypełniającego, minimalizuje także zbrylanie. W organizmie ludzkim fermentowana w jelicie grubym. Nadmierne spożycie może powodować 
zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego;
• Tłuszcz palmowy całkowicie uwodorniony – źródło tłuszczów nasyconych, w ilościach występujących w produkcie najpewniej neutralny
dla zdrowia, jednak znając skutki środowiskowe produkcji oleju palmowego, warto byłoby wybrać inny składnik;

• Substancja przeciwzbrylająca - talk (E553b) – nie jest wchłaniana przez organizm;
• Barwnik – dwutlenek tytanu (E171) – uznawany za bezpieczny, szeroko stosowany w UE, istnieją doniesienia stwierdzające możliwy szkodliwy 
wpływ na mikrobiom;

• Substancja przeciwzbrylająca: sole sodowe, potasowe i wapniowe kwasów tłuszczowych (E470a) – sole naturalnie występujących kwasów 
tłuszczowych, używane są jako emulgatory i substancje zapobiegające zbrylaniu. W organizmie człowieka metabolizowane są jak naturalne 
tłuszcze;

• Substancja glazurująca – szelak (E904) – substancja używana m.in. do powlekania kapsułek i produktów spożywczych, celem
ich nabłyszczenia. Wytwarzana jest z żywicy m.in. produkowanej przez pluskwiaki. Nadmierne spożycie może wywoływać reakcje alergiczne;

Ilość punktów w danym kryterium od 0 do 2Kryterium

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

0

2

0

2

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

0

0

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

0

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

Formy substancji aktywnych użytych w suplemencie

Obecność i ilość substancji dodatkowych

Poziom realizacji rekomendowanego dziennego spożycia na składniki, 
których produkt jest źródłem (w 1. sugerowanej porcji produktu)

Rozmiar opakowania, dostępne rozmiary opakowań

Czytelność i jasność składu, dostępność informacji dla konsumentów

1

5Łączna ilość punktów:

1. Jarosz M., Rychlik E., Stoś K., Charzewska J. (Red.): Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie. NIZP-PZH, Warszawa, 2020.
2. Karmańska A. et al.: Magnez aktualny stan wiedzy. Bromat. Chem. Toksykol. 2015, XLVIII, 4, 677-689.
3. Walker A. et. al.: Mg citrate found more bioavailable than other Mg preparations in a randomised, double-blind study. Magnes Res. 2003, 16, 3, 183-191.
4. Firoz M. et al.: Bioavailability of US commercial magnesium preparations. Magnes Res. 2001, 14, 4, 257-262.
5. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/dodatki-do-zywnosci-67839506 
6.6. Pinget G. et al.: Impact of the food additive titanium dioxide (e171) on gut microbiota-host interaction. Front. Nutr. 2019, https://doi.org/10.3389/fnut.2019.00057
7. Roberts C. et al.: Translocation of Crohn's disease Escherichia coli across M-cells: contrasting effects of soluble plant fibres and emulsifiers. Hut. 2010, 59, 1331-1339.

• Chlorowodorek pirydoksyny – czyli witamina B6;

• Emulgator: mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych (E471) – syntetyczne tłuszcze o składzie zbliżonym do naturalnych, działają jako
emulgator i stabilizator.



    W 3. badanych suplementach zawartość witaminy B6 była mniejsza niż zadeklarował producent.

   We wszystkich badanych suplementach zawartość magnezu była zgodna z deklaracją 
   na produkcie.

   Badania pod kątem czystości mikrobiologicznej oraz zawartości metali ciężkich we wszystkich     
       produktach były bez zastrzeżeń.

FundacjaFundacja Badamy Suplementy jako ruch społeczny nie ma szansy na rozwój bez wsparcia i zaangażowania 
każdego z nas, Ciebie i mnie. To nasze wspólne siły i chęci tworzą ten projekt i to one dostarczają nam wiedzy
i poprawiają tym samym naszą jakość życia, zdrowia oraz świadomość konsumencką. 

Każdy z nas, Ty i ja, możemy zgłosić suplement do badania. Jeśli masz wątpliwość, czy przyjmowany 
przez Ciebie suplement diety jest tym, co „sprzedaje” reklama, zajrzyj na profil i stronę Fundacji 
Badamy Suplementy i tam odszukaj badanie lub sam „zgłoś suplement”!
NaNa stronie Badamy Suplementy znajdziesz zakładkę o nazwie „zgłoś suplement”. Fundacja Badamy Suplementy 
oczekuje na Twoje zgłoszenia, aby móc przeprowadzić, jak największą liczbę badań suplementów diety. 

Fundacja Badamy Suplementy będzie regularnie badać kolejne partie już wcześniej przebadanych suplementów 
diety. Ma to dać pewność, że kolejna partia produktu jest równie bezpieczna dla konsumenta. Producent nigdy 
bowiem nie wie, kiedy jego produkt zostanie ponownie wysłany do badania. 
Dziękując za Twoje wsparcie, zaangażowanie, udostępnianie profilu, komentowanie, a także wszystkie 
dotychczasowe zbiórki pieniędzy na ten projekt, jeszcze raz zachęcam Ciebie do dalszej aktywności
na profilu Badamy Suplementy. Dziękuję, że jesteś!

Z pozdrowieniami i życzeniami zdrowia!

PODSUMOWANIE

Prezes Fundacji Badamy Suplementy


