
اول این س��ئوال را م��ورد بحث قرار می دهیم که 
چ��را م��ا تا این اندازه گرایش ب��ه خرید و مصرف 
خودس��رانه ویتامین ها و مکمل ه��ای رنگارنگ 
داری��م. برای اینکه یک گردش اقتصادی چندین 
هزار میلیاردی با بهره گیری از تمامی تکنیک های 
ماف��وق م��درن تبلیغات��ی صوت��ی، تصویری و 
نوش��تاری جهت القای باوره��ای غلط در تمامی 
اوقات ش��بانه روز در تالش و کوشش می باشد، به 
طور نمونه در س��ال ۲۰۱۹ در کش��ور آلمان، ۲/۲ 
میلی��ارد یورو برای خری��د و مصرف مکمل های 
مختلف از قبیل ویتامین ها، مینرال ها، اس��یدهای 
آمین��ه، فیبرها و دمنوش ها ب��رای تولید کننده ها 

سودآوری داشته است.

بعد از بروز و ش��یوع پاندمی کرونا در س��ال ۲۰۱۹ 
میالدی )کووید ۱۹( از سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ 
تبلیغات جهان ش��مول بسیار گسترده ای در مورد 
نق��ش و اثر تقویتی ان��واع مکمل ها، ویتامین ها و 
مواد معدنی بر عملکرد سیس��تم دفاعی و افزایش 

ت��وان بازدارندگ��ی آن در قبال وی��روس کرونا و 
ان��واع جهش ه��ای احتمالی��ش به نحو بس��یار 
چش��م گیر و اثرگذار تر از سابق آغاز شد و کماکان 
جری��ان دارد و در نتیج��ه ای��ن س��رمایه گذاری 
تبلیغات��ی ب��ر آم��ار فروش ویتامین C در س��طح 
داروخانه ه��ا و فروش��گاه ها ۹۴ درصد در کش��ور 
آلم��ان افزوده ش��د، به ط��وری که آقای کالوس 
مولر؛ رئیس اتحادیه مرکز نظارت بر مصرف را در 
س��ال ۲۰۲۱ ب��ر آن داش��ت تا اع��الم نماید که 
یک س��وم افراد کش��ور به جای بهب��ود کمیت و 
کیفیت و تنوع بخشیدن به تغذیه روزمره شان، به 
میل کردن انواع محصوالت تقویتی عرضه شده 

اکتفا می نمایند.
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متاسفانه به علت عدم وجود نظارت قانونی بر تولیدات 
و فلروش انلواع مکمل هلا و علدم اجبار و نیلاز به ارائه 
نسلخه تجویزی از طلرف کادردرمانی ذی صاح، یک 
نوع لجام گسیختگی در مصرف و فرصت ایده آل برای 
سلودجویان سیری ناپذیر در تمامی کشورهای جهان 
پدیدار نموده است، لذا باورهای غلط القایی از یک سو 
و تبلیغات غلط و سودجویانه از سوی دیگر، این تفکر، 
اندیشله و باور را در اکثریت جوامع دنیا گسلترش داده 

که می توانند نیازهای مبرم خودشان را به ویتامین ها و 
ملواد معدنلی کلیدی، از طریق قرص، کپسلول، پودر و 
شلربت بله طلور کاملل فراهلم نملوده و سیسلتم 
دفاعی شلان را تقویلت کننلد و از ابتلا بله بیماری ها 

مصون و محفوظ بمانند و نباید ترسی از سوءتغذیه از 
بابلت عدم دریافت انواع ریز مغذی ها از طریق خورد و 
خلوراک متنلوع و متعلادل بله دل راه بدهنلد و بلرای 
بازاریابی گسترده تر برای تولیدات خود از سال1970 
ایلن تصلور را بله ملردم القلا نموده انلد کله در طلول 
سال های متمادی از بهره برداری از زمین جهت کشت 
و زرع و تامیلن نیازهلای خلورد و خلوراک دام و طیلور 

زمین ذخایر خود را از دست داده است.

خریلد و مصلرف خودسلرانه ویتامین هلا و مکمل های 
تولید و عرضه شلده، باعث پیشلگیری و یا درمان انواع 
بیماری های شلایع و نادر در مصرف کننده ها می شلود. 
بی پایله بلودن ایلن تئلوری را گلروه گسلترده افلراد 

کم درآمدی به اثبات رسانیده اند که بدون یاری جستن 
از ایلن تولیلدات رنگارنلگ و جوراجور، بلا کم خوری و 
پایبندی به غذاهای سلنتی تلفیقی و متنوع شان و عدم 
گریز از سفره پر برکت خانواده، به ندرت و خیلی کمتر 

از قشلر مرفلِه سلوق یافتله بله غذاهلای وارداتلی و 
تک خوری هلا، بله انواع بیماری های حلاد و مزمن دچار 
می گردند و در صورت ابتا نیز در کوتاه زمانی شفا پیدا 

کرده و به فعالیت های روزمره شان ادامه می دهند.

درست برعکس ادعای تولید، توزیع و تبلیغ کنندگان مکمل ها و 
ریز مغذی های مختلف، نه تنها با روش های اصولی و اساس��ی، 
به ذخایر زمین های کش��اورزی کشور های اروپایی افزوده شده، 
بلک��ه گروه های��ی که به رهنمود های دانش��وران علوم تغذیه در 
قبال س��بک زندگی، تناس��ب، تعادل و تنوع در خورد و خوراک 
عم��ل نموده ان��د، هرگز نیازی به خرید و میل کردن مکمل های 
صنعت��ی پی��دا نکرده اند. متاس��فانه در اکثریت قری��ب به اتفاق 
تمامی عملکرد های نسبت داده شده از طرف تولید کنندگان از قبیل: شفابخشی در بیماری ها، ایجاد 
رویش و پرپش��تی مو، نرمی و صافی پوس��ت، افزایش توان جس��می و جنسی، گسترش وسعت فکر و 
اندیش��ه و ق��درت و ت��وان یادگی��ری و یادآوری و ... به اثبات نرس��یده اس��ت. ول��ی آنچه که معلوم و 
مشخص شده، این است که استفاده خودسرانه یا تجویز بیش از نیاز اغلب ویتامین ها و مواد معدنی، 

صدمات و لطمات قابل توجه و یا جبران ناپذیری را موجب گردیده است.
در شماره بعد به ادامه مطلب می پردازیم.

باورهایغلط

باوردرست

باورغلطدیگریکهدرذهنواندیشهمردمرسوخدادهاند
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