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Wpływ zdrowego 
stylu życia i diety 
na WŁOSY oraz 
skórę głowy
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Dyplomowana dietetyczka, ukończyła studia I stopnia na Uniwer-
sytecie Rolniczym w Krakowie. Aktualnie jest studentką studiów 
magisterskich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz 
poszerza swoją wiedzę na studiach podyplomowych z psycho-
dietetyki na WSB w Gdańsku. Od 2019 roku aktywnie działa 
w stowarzyszeniu „Spożywo”, w którym m.in. prowadzi warsztaty 
dietetyczne w CAS, Klubach Rodzica. Na co dzień współpracu-
je z pacjentami stacjonarnie w Krakowie w dwóch gabinetach: 
w Centrum Twojego Zdrowia oraz w Gabinetach przy Lipskiej, 
a także w formie online. Szczególnym obszarem jej zainteresowań 
jest psychodietetyka oraz współpraca z pacjentami z zaburzenia-
mi gospodarki węglowodanowej i problemami hormonalnymi.
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     Dąbrowska 



Chyba każda kobieta chciałaby mieć gęste, 
błyszczące, zdrowo wyglądające włosy. 
Niestety, nawet najwyższej klasy kosmetyki 
i odpowiednia pielęgnacja mogą nie dać 
pożądanych efektów, jeżeli sposób odży-
wiania jest nieodpowiedni. Nieprawidłowe 
odżywianie, stosowanie niskokalorycznych 
diet, a także zaburzenia hormonalne oraz 
czynniki genetyczne mogą negatywnie 
wpływać na wygląd i kondycję włosów.  
Codziennie tracimy około 70-100 włosów 
i jest to normalne. Jednak jeśli wypada ich 
więcej może to być spowodowane nieprawi-
dłową gospodarką hormonalną. Najczęściej 
przyczyną jest zbyt wysoka ilość androge-
nów, czyli tzw. “męskich hormonów”. Zabu-
rzenia hormonalne współtowarzyszące zbyt 
wysokiemu stężeniu androgenów to m.in. 
otyłość, zespół policystycznych jajników, 
choroby tarczycy, hiperprolaktynemia, hi-
perandrogenizm, insulinooporność. Lecze-
nie tych schorzeń, może poprawić kondycję 
skóry oraz włosów, ale nie zawsze daje 
oczekiwane efekty. [1, 2]

Nie od dziś wiadomo, że palenie tytoniu jest 
szkodliwe dla zdrowia. Co więcej palenie 
papierosów powoduje wystąpienie stre-
su oksydacyjnego, a to przyczynia się do 
szybszego starzenia się skóry, w tym skóry 
głowy, a w konsekwencji włosów. Substan-
cje zawarte w dymie papierosowym uszka-
dzają DNA włosów. W rezultacie, palaczom 
częściej wypadają włosy oraz szybciej 
siwieją. [4]
Zbyt duży deficyt kalorii, czyli stosowanie 
zbyt niskokalorycznych diet, może przyczy-
nić się do powstania niedoborów, w tym 
niedoborów energii i białek. Białko jest 
głównym składnikiem włosów, więc przy 
jego niedoborach obserwuje się pogorsze-
nie kondycji włosów oraz ich wypadanie. 
[10] Prawidłowa ilość energii, białka oraz 
innych składników odżywczych jest bardzo 
istotna, nie tylko z powodu włosów, ale 
przede wszystkim, aby organizm funkcjo-
nował prawidłowo. Dlatego tak ważne jest, 
aby nie odchudzać się na własną rękę, tylko 



robić to pod opieką specjalisty.
Żelazo jest najczęściej niedoborowym składnikiem wśród 
całej populacji. Na niedobory szczególnie narażone są 
kobiety w wieku rozrodczym (przez utratę krwi wraz 
z menstruacją), kobiety w ciąży i podczas karmienia 
piersią, weganie i wegetarianie, osoby chore na choroby 
nowotworowe a także osoby cierpiące na niektóre cho-
roby związane z zaburzeniami wchłaniania (np. celiakia). 
Niedobór żelaza może objawiać się m.in.: szorstkością 
skóry, łamliwością włosów, a także obniżoną odpornością 
oraz słabą koncentracją. Aby uchronić się przed niedokrwi-
stością z niedoboru żelaza zaleca się dbać o odpowiednią 
podaż żelaza w diecie. [3, 4]

Wyróżniamy dwa rodzaje żelaza: żelazo hemowe (o dużej 
przyswajalności, pochodzenia zwierzęcego) oraz niehe-
mowe (o niskiej przyswajalności, pochodzenia roślinnego). 
Szczególnie bogate w żelazo są: podroby, mięso, jaja, pełno-
ziarniste produkty ze zbóż np. ciemne pieczywo, nasiona 
strączkowe np. ciecierzyca, soczewica, soja. Czynnikiem, 
który zwiększa przyswajalność żelaza z żywności jest wita-
mina C. Dlatego warto do posiłku bogatego w żelazo dodać 
źródło witaminy C, np.: sok z cytryny, papryka czerwona, 
natka pietruszki, kiwi. [5, 6] Nie należy profilaktycznie 
suplementować żelaza, ponieważ jego zbyt wysoki po-
ziom jest toksyczny i bardzo niebezpieczny dla organizmu. 
Decyzję o suplementacji należy podejmować indywidualnie 
z lekarzem i dietetykiem na podstawie wyników badań. [3]

Żelazo Fe



Kolejnym minerałem niesamowicie istot-
nym dla włosów jest cynk. Jego niedobór 
może powodować m.in. wypadanie, łam-
liwość włosów, zaburzenia odczuwania 
zapachów i smaku, powolne gojenie się 
ran. Cynk wchłania się lepiej z produktów 
pochodzenia zwierzęcego, niż z produktów 
pochodzenia roślinnego. Dobrymi źródłami 
cynku są m.in. mięso, podroby, ryby, sery 
podpuszczkowe (dojrzewające, np. żółte, 
pleśniowe), jaja, pestki dyni, nasiona sło-
necznika, nasiona strączkowe, kasza grycza-
na, pieczywo pełnoziarniste. W przypadku 
cynku również nie zaleca się rutynowej 
suplementacji tym składnikiem, w przypad-
ku niewystępowania niedoborów. [3, 5, 6]

Selen jest pierwiastkiem, który bierze udział 
w ochronie przed uszkodzeniami związa-
nymi ze stresem oksydacyjnym oraz ko-
rzystnie wpływa na mieszki włosowe, więc 
jest ważnym składnikiem odżywczym dla 
włosów. Źródłami selenu są m.in.: podroby, 
ryby, owoce morza, czosnek oraz nasiona 
strączkowe. Nie zaleca się suplementacji, 
bez stwierdzonych niedoborów, co więcej 
przesycenie organizmu selenem może ob-
jawiać się zwiększoną łamliwością paznokci 
oraz wypadaniem włosów. 
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Witamina D jest składnikiem, który jest 
niezbędny do prawidłowego funkcjonowa-
nia mieszków włosowych, a co za tym idzie, 
wzrostu włosów. [3] Nie jesteśmy w stanie 
dostarczyć odpowiedniej ilości witaminy D 
wraz z dietą. Ta witamina syntetyzowana 
jest przez skórę pod wpływem promieni 
słonecznych. [5] Jednak, pozyskiwanie ze 
słońca tej witaminy jest niewystarczające 
i konieczne jest włączenie suplementacji. 
Zalecana dawka witaminy D dla osoby doro-
słej, to 800-2000I IU/ dobę, ale ta ilość może 
ulec zmianie w szczególnych przypadkach 
(m.in. otyłości). [7] 

Witamina A, a dokładnie retinol jest nie-
zbędny do prawidłowego wzrostu włosa. 
Źródłami witaminy A są m.in.: warzywa 
i owoce w kolorze żółtym, czerwonym, 
pomarańczowym i zielonym, podroby, sery 
podpuszczkowe. Wśród społeczeństwa 
rzadko występują niedobory tej witaminy. 
Nie zaleca się jej suplementować, nadmier-
ny poziom tej witaminy może nawet pogor-
szyć kondycję włosów.  [3, 5]
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Biotyna, czyli witamina H jest obecna w wie-
lu produktach żywnościowych (mięso, ryby, 
jaja, warzywa, drożdże) oraz jest produko-
wana przez bakterie jelitowe, w związku 
z tym, niedobory tej witaminy są niezwykle 
rzadkie. [3, 5] Rzeczywiście, niedobór bio-
tyny może powodować wypadanie włosów. 
[10] Jednak pomimo popularności stosowa-
nia biotyny na porost włosów i paznokci, 
badania naukowe nie udowodniły skutecz-
ności jej suplementowania. [9]



Przeciwutleniacze

Przeciwutleniacze, to związki o charakterze antyoksy-
dacyjnym. Działają przeciwzapalnie, zmniejszając stres 
oksydacyjny w organizmie, neutralizują działanie wolnych 
rodników. Jak wspomniałam wcześniej, taki stres nieko-
rzystnie wpływa na kondycję włosów, ich wzrost, więc 
warto wprowadzić przeciwutleniacze do swojej diety. An-
tyoksydanty znajdują się głównie w produktach roślinnych 
m.in w warzywach, owocach, olejach, orzechach, pestkach, 
nasionach, herbacie, kawie, a także w: nabiale, tłustych 
rybach morskich. [11]

Dieta idealna dla pięknych włosów 
to taka, która jest zbilansowana, bogata 

w składniki odżywcze, zwłaszcza 
te wymienione powyżej. 



Jak komponować 
zbilansowane posiłki 
w prosty sposób? 
Najprościej bilansować swoje posiłki bazując 
na zasadzie zdrowego talerza: 

 ¤ ½ talerza powinny stanowić warzywa i owoce. Najlepiej, 
aby w ciągu dnia spożywać ¾ warzyw w stosunku do ¼ 
owoców. Zaleca się, aby spożywać minimum 400 g wa-
rzyw i owoców dziennie.

 ¤ ¼ talerza powinny stanowić produkty białkowe, np. 
drób, ryby (zwłaszcza ryby tłuste), jaja, nasiona roślin 
strączkowych (np. soja, tofu, ciecierzyca, fasola, soczewi-
ca), jaja, orzechy.

 ¤ ¼ talerza powinny stanowić produkty zbożowe pełno-
ziarniste, np. chleb pełnoziarnisty, chleb graham, ryż 
brązowy, makaron pełnoziarnisty, płatki zbożowe, otręby 
zbożowe, grube kasze (np. kasza gryczana, kasza pęczak). 

 ¤ Należy pamiętać o dodatku zdrowych tłuszczy. Najlepiej 
wybierać tłuszcze roślinne nienasycone, np. oliwa z oli-
wek, olej rzepakowy. Dobrym źródłem tłuszczu są także 
orzechy, nasiona i pestki, np. siemię lniane, pestki dyni, 
orzechy włoskie. 

 ¤ Należy wypijać minimum 1,5 l wody dziennie. [8] H2O
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Ta zasada pozwala nam znaleźć balans pomiędzy cieszeniem się jedzeniem, a jedzeniem 
zgodnie z zaleceniami i realizacją swoich celów. Zasada 80:20 zakłada, że w 80% staramy 
się jeść żywność wysoko odżywczą, zgodnie z zaleceniami Piramidy Zdrowego Żywienia 
i Aktywności Fizycznej, czy Zdrowego Talerza. Natomiast 20% zostawiamy sobie na nasze 
ulubione, mniej odżywcze produkty, dla dobrostanu psychicznego. Nie dzieląc żywności 
na “dobrą” i “złą”, łatwiej stosować się zaleceń, a relacja z jedzeniem może ulec poprawie. 
Dlaczego to może działać? Wiadomo, że zakazane staje się niesamowicie atrakcyjne… 
więc zakazując sobie np. słodyczy prędzej czy później i tak po te słodycze sięgniemy, często 
objadając się nimi w ilościach zdecydowanie większych, niż jakbyśmy sobie pozwalali na te 
słodycze na co dzień lub raz na jakiś czas. Ta zasada to przede wszystkim elastyczność, dla-
tego sztywno nie wyliczaj, ile posiłków może być mniej odżywczych. Zasada 80:20 pozwala 
nam nie popadać w skrajności. Dlatego polecam Ci ją stosować w życiu codziennym. 

Mieć ciastko i zjeść ciastko, 
czyli zasada 80:20

20%
produkty mniej 

odżywcze

80%
produkty wysoko 

odżywcze



aby mieć piękne włosy zadbaj o nie od środka. Dopilnuj tego, 
aby twoje posiłki były bogate w składniki odżywcze, jedz 
różnorodnie, kolorowo, unikaj monotonii. Komponuj posiłki 
zgodnie z zasadą zdrowego talerza. Wypijaj odpowiednią 
ilość wody. Nie łykaj niepotrzebnie suplementów, jeśli nie 
masz stwierdzonych niedoborów (ta zasada nie dotyczy 
witaminy D). Nie popadaj w skrajności i stosuj zasadę 80:20.

Podsumowując, 
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