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-Hver er munurinn?

Náttúruefni í 
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FÆÐUBÓTAREFNUM
NÆRINGARLYFJUM

MARKFÆÐI



PLÖNTUR
-Innihaldsefni breytileg eftir:

•Plöntulíffæri (rót, fræ, blöð, börkur)

•Vaxtarstað

•Uppskerutíma

•Meðhöndlun eftir uppskeru

•Vinnsluaðferð við framleiðslu 
extrakta (leysiefni, aðferð, o.fl.)

Stöðlun mikilvæg



NÁTTÚRULYF
- markaðsleyfi skv. Reglugerð HTR, nr. 684/1997

• Oftast extrökt, ekki hrein
efnasambönd

• Kröfur um GMP staðlaða 
framleiðslu, innihaldsefni óbreytt 
milli framleiðslulota 

• Kröfur um margþætt gæðaeftirlit

• Staðfesting um klíniskt notagildi / 
langa reynslu / hefð

• Kröfur um SPC og fylgiseðil 

• Heimilt að merkja/ auglýsa  
ábendingar



NÁTTÚRUVÖRUR
• Oftast extrökt, þ.e. flóknar blöndur 

margra innihaldsefna, stundum er 
blandað saman jurtum og bætt við 
efnum

• Ekki kröfur um GMP framleiðslu og 
staðlað magn innihaldsefna.

• Ekki kröfur um gæðaeftirlit.

• Ekki kröfur um að niðurstöður 
rannsókna liggi fyrir um verkanir, 
auka- og milliverkanir.

• Óheimilt að merkja/ auglýsa  
ábendingar.



USA (2001)1 Ísland (2002)2

1 Sólhattur Hvítlaukur

2 Hvítlaukur Glúkósamín /Kondriotín

3 Ginkgó Grænt te

4 Freyspálmi Aloe vera

5 Ginseng Sólhattur

6 Vínberjasteina-extrakt Acidophilus

7 Grænt te Penzim

8 Jóhannesarjurt Angelica

9 Bláber Q10

10 Aloe vera

MEST NOTUÐU NÁTTÚRULYF/NÁTTÚRUVÖRUR

1. Bent S, KO R. The American Journal of Medicine (2004). 116; 478- 485.

2. Almarsdóttir AB, Sigurðsson M, Guðnason V. Læknablaðið (2003); 89; 779-785.
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NÁTTÚRULYF MEÐ 
MARKAÐSLEYFI Á ÍSLANDI

-sjá www.lyfjastofnun.is

• Jóhannesarjurt (St.John´s Wort)

• Modigen®

• Trönuber (Cranberry)

• Vitabutin®

• Ginkgó
• Ginkgo Biloba Max®

• Futura Ginkgo Bioloba ®

• Valeriana
• Drogens Baldrian+®

• Passiflora
• Phytocalm®

• Psyllium fræ 
• Husk®

• Mjólkursýrugerlar
• Vivag®



JÓHANNESARJURT / JÓNSMESSURUNNI
Hypericum perforatum

Modigen ®

Ábendingar:
Vægt þunglyndi, framtaksleysi og depurð



VALERIANA /BALDRIAN / GARÐABRÚÐA
Valeriana officinalis

Drogens Baldrian B+®

Ábendingar:
Órói og svefnerfiðleikar



PASSIFLORA
Passiflora incarnata
Phytocalm®

Ábendingar:
Svefnerfiðleikar, spenna og órói sem tengjast álagi



TRÖNUBER
Vaccinium macrcarpos / 
Oxycoccus macrocarpos

Vitabutin®

Ábendingar:
Koma í veg fyrir og meðhöndla vægar, 

endurteknar þvagfærasýkingar



GINKGÓ
Ginkgo biloba

Ginkgo Biloba Max® Futura Ginkgo Biloba® 

Ábendingar:
Langvarandi minnisleysi, einbeitingarskortur og þreyta hjá eldra 

fólki, þar sem læknir hefur útilokað að um sérstakan sjúkdóm sé að 
ræða

Langvarandi svima, suð fyrir eyrum og höfuðverk hjá eldra fólki, , 
þar sem læknir hefur útilokað að um sérstakan sjúkdóm sé að ræða

Tilhneiging til hand- og fótkulda
Verkir í fótleggjum við gang, sem rekja má til slæmrar blóðrásar



ISPAGHULA HUSK
Plantago ovata

Husk® 

Ábendingar:
Þrálát hægðatregða, til að lina hægðir

Viðbótarmeðferð við einkennum niðurgangs 
af ýmsum orsökum og meðferð þegar þörf er 

á aukinni neyslu trefja t.d. við iðrabólgu



MJÓLKURSÝRUGERLAR
Lactobacillus acidophilus CH-2

Vivag®

Ábendingar:
Koma í veg fyrir og meðhöndla væga útferð 

og kláða vegna ójafnvægis í eðlilegri 
bakteríuflóru í leggöngum



AUKAVERKANIR 

• Aukaverkanir að stórum hluta óþekktar

• Ekki þarf að staðfesta öryggi og áhrif 
náttúruvara



MILLIVERKANIR

MILLIVERKUN MILLI LYFS OG NÁTTÚRUVÖRU-
-hver eru áhrifin?

• Aukin virkni lyf
Hærri blóðstyrkur lyfs
Hærri tíðni aukaverkana

• Minnkuð virkni lyfs
Lægri blóðstyrkur lyfa
Lyfjameðferð árangursminni / gagnslaus

• Milliverkanir að stórum hluta óþekktar
– Fáir greina heilbrigðisstarfsfólki frá notkuninni



AUGLÝSINGAR UM NÁTTÚRUVÖRUR
–bábiljur eða alvöru vísindi? 

• ,,Allra meina bót”

• Vísan í langa hefð og sögu

• Eykur orku og kraft

• Frasar eins og talið hafa góð áhrif á…., sýnt jákvæð
áhrif á…, gott fyrir…., forvörn…

• Reynslusögur

• Frægt fólk

• Misnotkun/rangtúlkun vísinda



AF HVERJU ERU REGLUGERÐIR UM 
NÁTTÚRULYF OG 

FÆÐUBÓTAREFNI?

Sporna við óábyrgri markaðssetningu á náttúruvörum með 
sjúklinga sem markhóp

Reglugerðir geta ekki komið í veg fyrir óábyrga markaðssetningu á 
náttúruvörum, og farið er í kringum lög um bann við auglýsingum

Ábyrgðin er því fyrst og síðast í höndum hvers og eins varðandi 
sjálfskömmtum náttúruvara sem ekki eru skráð náttúrulyf



HÆGT ER AÐ LEIÐBEINA NEYTENDUM 
UM AÐ:

Vera gangrýnir á upplýsingar

Velja ,,gæðavörur”

Tilkynna heilbrigðisstarfsfólki um notkun

Taka ekki óþarfa áhættu!



TAKK FYRIR ÁHEYRNINA


