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(cardiovasculars, òssies, de visió, 

etc.) amb un augment considera·

ble dels costos d’atenció sanitària.

 (FSE) 

recull en un dels seus in�ormes 

que la despesa sanitària al conti·

nent arribarà als 1,8bn€ el 2020. 

Davant del risc de col�lapse dels 

ls complements alimento· sada al nostre ordenament jurídic persones amb una dieta desequi· sistemes sanitaris, alguns ingredi·

sos s’han convertit en una mitjançant el Reial Decret librada, entre d’altres, poden tenir ents han demostrat científcament 

peça clau i necessària a 1487/2009. un dèfcit de determinats nutri· ser útils a l’hora de disminuir el risc 

l’hora de �er �ront determinats pro· ents. En aquests casos, els com· de determinades malalties. Els f·

blemes de salut. El progrés, en ter· plements alimentosos resulten tosterols, per exemple, ajuden a 

mes d’investigació científca i a nivell Els seus benefcis són contribuir, necessaris i útils. reduir els nivells de colesterol i, per 

legislatiu, ha permès que aquests �acilitar i ajudar a gaudir d’una tant, el risc d’una malaltia cardio·

productes mai hagin estat tan ba· bona salut, sempre i quan se se· vascular. També  els complements 

sats en l’evidència científca i tan gueixi un estil de vida saludable i La seguretat dels complements amb vitamina D a partir dels 60 

regulats com ho estan avui en dia. una dieta variada i equilibrada, alimentosos a la UE està garantida anys ajuden a disminuir el risc de 

amb activitat �ísica regular i, sobre· amb di�erents mesures. Per una de �ractures òssies, especialment 

Els complements alimentosos tot, se’n �aci un ús adient a partir banda, la legislació alimentària re· davant les caigudes.

són aliments que, presentats en de les indicacions del �abricant.  gula tot el procés des de la matèria 

càpsules, pastilles o com a lí· primera fns que el producte arriba 

quids, es prenen en petites quan· Un complement alimentós mai al consumidor. A més, existeixen 

titats diàries i contenen substànci· pot substituir aquesta dieta. En procediments d’autocontrol que Davant d’aquesta evidència, les 

es amb un e�ecte fsiològic o nutri· les empreses tenen implantats i empreses del sector treballen, des circumstàncies normals, una die·

cional, és a dir, aporten un benef· ta adequada, com la mediterrà· mecanismes de control per part de �a anys, per donar a conèixer 

ci a l’organisme. Són productes nia, hauria d’aportar els nutrients de les administracions. els benefcis i la seguretat dels 

que complementen la dieta i po· necessaris per al normal desen· complements alimentosos i, so·

den contenir vitamines, minerals, volupament i manteniment d’un La protecció del consumidor i la bretot, per aconseguir que les au·

aminoàcids, àcids grassos essen· organisme sa. El problema sor· seva seguretat queden re�orçades toritats acabin incloent·los dintre 

cials, fbres, plantes i extractes geix perquè aquesta situació ideal a través de l’etiquetatge. El �abri· de les polítiques de reducció del 

d’herbes, entre d’altres substàn· no es dona a la pràctica per a tots cant està obligat per llei a incloure risc de determinades malalties.

cies. Per considerar·se aliments, els nutrients ni per a tots els grups determinats advertiments per as·

estan regulats per la normativa de població, com han demostrat segurar que el consumidor dispo· Al nostre país, A�epadi és l’associ·

d’alimentació general i, des del di�erents investigacions. Emba· sa de la in�ormació necessària per ació que, amb més de 75 anys, 

2002, per una norma específca rassades, esportistes amb una �er·ne un ús correcte, com, per representa i vetlla pels interessos 

(Directiva 2002/46/CE) transpo· activitat �ísica intensa, vegans o exemple, el tipus de consumidors d’aquesta indústria. Des de la 

per als quals estan indicats i la re· seva �undació, s’ha convertit en 

comanació de no excedir·ne la l’interlocutor davant les adminis·

dosi diària recomanada. tracions per garantir el desenvolu·

pament del sector a tots els nivells 

En el cas de persones malaltes o (legislatiu, social i econòmic). Un 

que estan prenent medicació, ho dels seus compromisos principals 

han de posar en coneixement del és protegir el consumidor i garantir 

metge. En determinats g pru s de uns complements alimentosos se·

població (embarassades, dones en gurs, efcaços i de qualitat. Bona 

període de lactància o nens, entre mostra d’això és la 

d’altres) és recomanable el consell 

d’un pro�essional de la salut.

que acaba de 

veure la llum en la seva 5a edició. 

En els últims anys, la investigació 

ha demostrat l’important paper Més de 2.000 empreses amb seu 

que poden tenir aquests comple· social a Espanya operen en el 

ments a l’hora de reduir la despe· camp dels complements alimen·

sa sanitària mundial. El progressiu tosos, segons dades del registre 

envelliment de la població i l’apari· sanitari, de les quals una gran 

ció d’epidèmies com l’obesitat, part són pimes. Més del 30% 

han �et que es dispari el nombre d’aquestes empreses tenen la 

de malalties no transmissibles seva seu social a Catalunya. 

Benefcis principals

Segure�a� elevada

El paper de la indús�ria i les 

associacions

Reducció de la despesa sani�ària
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Complements alimentosos:  
un mercat en expansió

La investigació ha demostrat l’important 
paper que poden tenir aquests 

complements a l’hora de reduir la despesa 
sanitària mundial
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