
Jakość suplementów diety
w kontekście badań stabilności

W Polsce, tak jak w całej Europie, społeczeństwo spożywa coraz więcej 
suplementów diety. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że w latach 
2013-2015 na rynku polskim obecnych było rocznie od 3 do 4 tys. produktów 
w kategorii suplementy diety [8]. Szacuje się, że w latach 2017-2020 roczny 
wzrost nowo wprowadzanych produktów w tej kategorii będzie wynosił ok. 8%, 
co bezpośrednio przełoży się na wzrost wartości polskiego rynku suplementów 
diety w latach 2011-2021 (Rys. 1). 
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Na tak znaczny wzrost popytu duży wpływ ma reklama su-
plementów oraz relatywna łatwość wprowadzenia tych 

produktów na rynek. Według Instytutu Monitorowania Me-
diów co czwarta reklama telewizyjna w 2015 r. dotyczyła pro-
duktów prozdrowotnych i leków.

W celu wprowadzenia suplementu diety po raz pierwszy do 
obrotu na terytorium Polski wystarczy, w przeciwieństwie do 
produktów leczniczych, powiadomić Głównego Inspektora Sa-
nitarnego, podając jedynie nazwę i postać produktu, wzór opa-
kowania, kwalifi kacje środka spożywczego, skład ilościowy i ja-
kościowy, a także dane podmiotu dokonującego powiadomienie 
[1]. Obowiązujący system notyfi kacji pozwala zatem wprowa-
dzić produkt do obrotu natychmiast po złożeniu powiadomienia. 
Procedura weryfi kacji powiadomienia ani ewentualne wszczęcie 
postępowania wyjaśniającego nie wstrzymują jego dystrybucji. 
Organy kontroli nie są automatycznie zobowiązane do jej prze-

prowadzenia, produkty kontrolowane są wyrywkowo i najczę-
ściej po tym, jak zostały wprowadzone do obrotu. Oznacza to, 
że w przypadku suplementów diety nie ma szczegółowych wy-
magań prawnych, wymuszających na producentach suplemen-
tów diety potwierdzenia i udokumentowania odpowiedniej ich 
jakości przed wprowadzeniem na rynek. 

W myśl ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia suplement diety to środek spożywczy, któ-
rego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncen-
trowanym źródłem witamin, składników mineralnych lub innych 
substancji wykazujących efekt odżywczy lub fi zjologiczny. Jest 
wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, 
w postaci m.in. kapsułek, tabletek, drażetek, saszetek z prosz-
kiem czy butelek z płynem, z wyłączeniem produktów posiada-
jących właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepi-
sów Prawa farmaceutycznego [1].

Po opublikowanym w 2017 r. raporcie Najwyższej Izby Kon-
troli, gdzie rynek suplementów diety określono jako „obszar wy-
sokiego ryzyka, niedostatecznie zdiagnozowany i nadzorowany 
przez służby państwowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
żywnościowe”, obserwujemy zmiany w podejściu producentów 
do jakości wprowadzanych na rynek produktów [9]. Producenci 
coraz świadomiej i odpowiedzialniej podchodzą do kwesti i ja-
kości i stabilności wprowadzanych suplementów. Wymusza to 
na nich konkurencja, a także wzmożona kontrola ze strony or-
ganów nadzoru. Już w 2017 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna 
w ramach kontroli środków spożywczych przeanalizowała 4280 
próbek suplementów diety, w tym 470 produktów z importu 
spoza UE, 662 z krajów członkowskich UE i 3148 produkcji kra-
jowej. Według Głównego Inspektoratu Sanitarnego w 2017 r. 
6,24% próbek suplementów diety zostało zdyskwalifi kowanych 
z powodu nieodpowiedniej jakości zdrowotnej [9]. 

W obliczu tak niekorzystnych wyników inspekcji Najwyższej 
Izby Kontroli oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej coraz większa 
grupa producentów suplementów diety weryfi kuje wprowadza-
ne na rynek produkty pod kątem jakości zdrowotnej, na którą 
składa się bezpieczeństwo produktu i jego wartość odżywcza, 
w tym kaloryczna i dietetyczna. Jednym z działań zapewniają-
cych bezpieczeństwo suplementów diety jest przeprowadzenie 
badań stabilności, które mają zapewnić, że nie zachodzą żadne 
niepożądane zmiany organoleptyczne produktu, a zawartość 
składników odżywczych jest zgodna z wartościami deklarowa-
nymi na etykiecie do końca terminu przydatności do spożycia. 

 Badania stabilności suplementów diety

Wytyczne dotyczące prowadzenia badań stabilności dla su-
plementów diety możemy odnaleźć m.in w Shelf-life Recommen-
dati ons for Supplements. Guidelines for Manufacturers, IADSA. 

Rekomendacje te w dużej mierze oparte są na wyty cznych 
przewidzianych dla produktów leczniczych Internati onal Con-
ference on Harmonisati on (ICH) Q1D. Dają wskazówki i pod-
powiedzi producentom suplementów diety, w jakim celu i w jaki 
sposób prowadzić badania stabilności, choć dopuszczają dużą 
dowolność w planowaniu testów i wymagają od osób planują-
cych badania dużej wiedzy o składnikach suplementu, możliwych 
wzajemnych interakcjach, specyfi ce danej postaci, a także doce-
lowym rynku. 

Rys. 1. Wartość polskiego rynku suplementów diety w latach 2011-2021 
w mld PLN [8]
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Badania stabilności przeprowadza się w celu:
    • zapewnienia, iż w całym okresie przydatności do spożycia 

deklarowane poziomy składników odżywczych będą utrzy-
mane,

    • potwierdzenia, że wybrane opakowanie bezpośrednie za-
bezpiecza produkt w sposób wystarczający przed wpły-
wem czynników środowiskowych.

Najważniejszym celem prowadzenia badań stabilności dla 
produktu jest określenie terminu przydatności do spożycia 
suplementu diety i zalecanych warunków przechowywania, 
jak i zapewnienie, że w całym tym okresie składniki pozosta-
ną na poziomie deklarowanym na etykiecie produktu. Badania 
stabilności służą więc oszacowaniu chemicznej oraz fi zycznej 
niezmienności produktu w ramach zadeklarowanych przez 
producenta wartości. Jest to związane z zapewnieniem bezpie-
czeństwa konsumentowi i potwierdzeniem jakości produktu.

Termin przydatności do spożycia określa się w oparciu 
o wyniki uzyskane w warunkach podobnych do tych, w których 
produkt może być dystrybuowany, przechowywany i stosowa-
ny (tzw. warunki przechowalnicze) [7]. 

W tym celu najbardziej wskazane mogłyby się okazać bada-
nia prowadzone w czasie rzeczywistym, tzw. REAL-TIME, które 
trwają dokładnie tyle, ile wynosi termin przydatności produktu 
do spożycia, przy temperaturze i wilgotności odzwierciedlają-
cych te, w których produkt znajdzie się po wprowadzeniu na 
rynek. Jednak ze względu na wysokie koszty oraz długi czas 
prowadzenia testów, dla niewielu produktów przed ich ko-
mercjalizacją przeprowadza się powyższe badania. Zazwyczaj, 
w celu skrócenia czasu wprowadzenia produktu na rynek, wy-
korzystuje się badania prowadzone w krótszym czasie, tzw. ba-
dania przyspieszone. Opierają się one na założeniu, że przy każ-
dym podwyższeniu temperatury o 10°C podwaja się szybkość 
zachodzących reakcji chemicznych. Dlatego badania przyspie-
szone przeprowadza się w temperaturach znacznie wyższych 

od oczekiwanej temperatury, w której produkt będzie przecho-
wywany w czasie dystrybucji oraz na rynku. Badania te mogą 
być wykorzystane do wyznaczenia okresu przydatności pro-
duktu do spożycia. Najczęściej testy przyspieszone prowadzi 
się w dwóch zakresach temperaturowych, np. w temperaturze 
35°C i 50°C lub w większej ilości warunków temperaturowych. 
Zaleca się, aby badania przyspieszone prowadzić równolegle 
z badaniami prowadzonymi w rzeczywistych warunkach prze-
chowywania produktu [2].Na podstawie uzyskanych wyników 
podaje się warunki, w jakich suplement może być przechowy-
wany, aby zapewnić jego niezmienną jakość. 

 Wybór metod badań ilościowych 
w odniesieniu do uzyskanych wyników

Obecne na rynku suplementy diety rzadko kiedy uzupełniają 
niedobory jednego składnika, zazwyczaj są to produkty o dzia-
łaniu kompleksowym, co oznacza, że zawierają od kilku do kil-
kudziesięciu składników odżywczych [5]. W tak rozbudowanych 
mieszaninach składników o różnej budowie chemicznej może 
dochodzić nie tylko do interakcji, lecz również pewne składniki 
mogą wpływać na wyniki oznaczania ilościowego innych składni-
ków. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienie wówczas, gdy do 
oznaczania ilościowego danego składnika stosowane są ogólne 
metody badania dostępne w literaturze, w efekcie czego wynik 
może być obarczony dużą niepewnością pomiaru, a w niektórych 
przypadkach uzyskana wartość pomiaru może być zawyżona 
lub zaniżona. Rekomenduje się więc, aby badania stabilności dla 
suplementów diety prowadzić przy zastosowaniu selektywnych 
i dokładnych metod analitycznych dla danego składnika i produk-
tu. Niemniej jednak, w związku z wysokimi kosztami opracowa-
nia metod dedykowanych dla danego produktu, a zwłaszcza dla 
produktów wieloskładnikowych, niewielu producentów suple-
mentów diety decyduje się na tą aktywność. Badania suplemen-
tów prowadzone są zazwyczaj w akredytowanych laboratoriach 

Rys. 2. Jakość suplementów diety w kontekście ich bezpieczeństwa i skuteczności [10]
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przy zastosowaniu akredytowanych metod analitycznych. Zasto-
sowanie takich metod do potwierdzenia stabilności produktów, 
przy założeniu, że metody te obarczone są najczęściej znaczną 
niepewnością pomiaru, nie zawsze pozwala na odpowiednią in-
terpretację wyników, a tym samym utrudnia wyznaczanie tren-
dów dla zawartości składnika, niezbędnych do określenia okresu 
przydatności produktu do spożycia. 

Obserwując aktualne trendy rynkowe w zakresie dbania 
o wysoką jakość wprowadzanych na rynek suplementów diety, 
wielu producentów decyduje się na ich rozwój w standardzie far-
maceutycznym. Oznacza to, że suplement diety wprowadzany 
jest na rynek po uzyskaniu pozytywnych wyników z badań sta-
bilności przeprowadzonych zarówno w warunkach przyspieszo-
nych, jak i w rzeczywistych warunkach przechowywania, przy 
zastosowaniu metod badań opracowanych i zwalidowanych dla 
tego produktu.

 Wybór parametrów 
i składników do potwierdzenia 
stabilności suplementu diety

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem testów stabilności dla 
suplementu diety określić parametry badane, które potwierdzą 
odpowiednią jakość produktu w całym okresie przydatności do 
spożycia. W tym celu konieczne jest zdefiniowanie rodzaju i spe-
cyfiki produktu oraz poszczególnych jego składników, a także 
ustalenie deklaracji na etykiecie wraz z warunkami pakowania 
i przechowywania. W trakcie badań stabilności ocenia się jakość 
suplementów diety, która przekłada się na ich działanie odżyw-
cze i fizjologiczne. Badania obejmują: zmiany organoleptyczne 
produktu, zmiany właściwości fizycznych, zawartość składni-
ków odżywczych, jak i czystość mikrobiologiczną [6]. Stabilność 
parametrów organoleptycznych i fizycznych wpływa przede 
wszystkim na pozytywny odbiór produktu przez konsumenta, 
jest pierwszą i podstawową cechą bezpiecznego produktu. Z ko-
lei stabilność chemiczna produktu wpływa na efekt odżywczy 
i fizjologiczne działanie produktu. 

Istotne jest, aby parametry jakościowe służące do kontro-
li suplementu diety zostały wybrane w sposób optymalny, nie 
tylko w przypadku produktów jedno- czy dwuskładnikowych, 
lecz także w przypadku bardziej złożonych. W produktach wie-
loskładnikowych ilościowe oznaczenie każdego składnika może 
być utrudnione w związku z bardzo bogatą matrycą, a niekiedy 
wręcz niemożliwe ze względu na niedostępność metod anali-
tycznych charakteryzujących się odpowiednią selektywnością 
i czułością. Każdorazowo należy rozważyć konieczność badania 
stabilności każdego składnika wchodzącego w skład produktu 
złożonego, dzieląc składniki na grupy bardziej stabilne (np. mine-
rały) i mniej stabilne (np. witaminy). Wytypowanie składników 
do badań powinno być odpowiednio uzasadnione, tak aby wy-
niki można było ekstrapolować na składniki bardziej stabilne [2].

 Ocena jakości suplementów 
diety a badania stabilności

W Polsce ok. 72% osób stosuje suplementy diety, co bezpo-
średnio przekłada się na dynamiczny rozwój tej gałęzi polskie-
go przemysłu. Pomimo obostrzeń prawnych w kwestii zasad 

promocji i sprzedaży, co rok nowe produkty są wprowadzane 
przez istniejące już na rynku firmy, ale również przez nowych, 
nieznanych producentów. Jednym z nowych obserwowanych 
zjawisk na rynku suplementów diety jest budowanie przez sie-
ci apteczne własnych marek produktowych. Z kolei wieloletni 
producenci wprowadzają nie tylko nowe produkty w markach 
parasolowych, lecz również skutecznie rozszerzają zasięg od-
biorców poprzez wprowadzenie kolejnych marek produkto-
wych [8]. Przy tak rozbudowanych markach produktowych 
i dużej konkurencyjności coraz większa grupa producentów 
suplementów diety stawia nie tylko na aspekty marketingowe, 
lecz również na produkty z potwierdzoną jakością, której nie-
odzownym elementem jest potwierdzona stabilność w całym 
okresie przydatności do produktu spożycia.

Producenci suplementów diety coraz częściej zlecają 
usługę wytwarzania produktów firmie kontraktowej CMO 
(Contract Manufacturing Organisation) lub CDMO (Contract 
Development And Manufacturing Organisation), której dzia-
łalność obejmuje również kompleksowe usługi badawczo-roz-
wojowe. CDMO oferuje swoim klientom m.in. analizę bizne-
sową produktu, rozwój formulacji, walidację metod analitycz-
nych, dobór opakowań, jak i badania stabilności. Bardzo często 
wytwórcy kontaktowi oferują gotowe produkty z potwierdzo-
ną stabilnością w całym okresie przydatności do spożycia, 
dzięki czemu w krótkim czasie można wprowadzić produkt na 
rynek [11].

Planując rozszerzanie portfela o nowe produkty w katego-
rii suplementu diety warto wziąć pod uwagę powyższe zmiany 
specyfiki rynku, wzmożoną kontrolę organów nadzoru nad ja-
kością i reklamą tych produktów, a także zaplanować badania 
stabilności, mające bezpośredni wpływ na jakość i bezpieczeń-
stwo suplementów diety. Jeśli producent nie dysponuje zaple-
czem dla przeprowadzenia badań we własnym zakresie, to waż-
ne jest, aby wiązać się z wiarygodnymi partnerami, mającymi 
wiedzę w planowaniu badań dla nowo rozwijanych produktów 
oraz posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu tego typu 
prac, co zagwarantuje spełnienie wymagań tej kategorii. 
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