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K urkuma to nazwa zwyczajowa ostry!u d"ugiego 
(Curcuma longa L.) zwanego równie! szafranem 
indyjskim. Jest stosowana w ró!nej postaci do pro-
dukcji !ywno#ci (z uwzgl$dnieniem suplementów 
diety) a tak!e w produktach leczniczych. W ostatnich 

latach zainteresowanie konsumentów suplementami zawieraj%cymi 
kurkum$ zwi$ksza si$ w du!ym tempie. Na rynku dost$pna jest 
bogata oferta produktów zawieraj%cych ostry! d"ugi lub sk"adniki 
z niego pochodz%ce. Jak wynika z monografi i Europejskiej Agencji 
Leków (EMA)1 k"%cze kurkumy w ró!nych postaciach to tradycyjny 
zio!owy produkt leczniczy stosowany do !agodzenia zaburze" trawiennych, 
takich jak uczucie pe!no#ci, spowolnione trawienie i wzd$cia. Produkt 
jest tradycyjnym zio!owym produktem leczniczym do stosowania we 
wskazanym zaleceniu wy!%cznie w oparciu o d!ugotrwa!e stosowanie. 
Jednocze#nie, w ostatnim czasie coraz cz$stsze s% doniesienia doty-
cz%ce negatywnego wp"ywu suplementów zawieraj%cych kurkum$ 
na zdrowie. 

Składnik aktywny – kurkumina. 
Jednym z g"ównych sk"adników aktywnych k"%cza kurkumy s% 
zwi%zki polifenolowe – kurkuminoidy, w#ród których mo!na wy-
ró!ni& kurkumin$2, której przypisuje si$ dzia"anie przeciwzapalne. 
Odpowiada równie! za kolor kurkumy. 

Odkrycie kurkuminy datuje si$ na oko"o 1815 rok, kiedy Vogel 
i Pelletier donie#li o wyizolowaniu „!ó"tej substancji barwi%cej” 
z k"%cza Curcuma longa (kurkumy) i nazwali j% kurkumin%3.

Podobnie jak wiele substancji pochodzenia ro#linnego, kur-
kuma ma s"ab% rozpuszczalno#& w wodzie i trudno si$ wch"ania 
w jelitach, co w konsekwencji ogranicza jej biodost$pno#&. Aby 
przezwyci$!y& ten problem, znaleziono rozwi%zania, które dotycz% 
przede wszystkim sk"adu suplementów zawieraj%cych kurkumin$. 
Jednym z najcz$stszych rozwi%za' recepturowych zwi$kszaj%cych 
biodost$pno#& kurkuminy jest powi%zanie jej z piperyn%4.

Kurkuma (Curcuma longa) 
w suplementach diety – prawo 
i praktyka. Zakaz stosowania 
o#wiadcze$ zdrowotnych, ostrze%enia 
i maksymalne poziomy. 
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Artyku" jest analiz% wybranych kwestii zwi%zanych z bezpiecze'-
stwem stosowania kurkumy i jej przetworów w suplementach diety 
w oparciu o przepisy prawa !ywno#ciowego Unii Europejskiej. 
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Status kurkuminy jako sk"adnika !ywno#ci (poza substancj% dodat-
kow% E 100) zarówno w suplementach diety jak i innych kategoriach 
#rodków spo!ywczych ma charakter z"o!ony. W unijnym katalogu 
nowej !ywno#ci12, czyli li#cie s"u!%cej jako wskazówka czy produkt 
b$dzie wymaga" zezwolenia na mocy Rozporz%dzenia 2015/2283 
w sprawie nowej !ywno#ci13, okre#lony zosta" orientacyjny status 
kurkuminy i kurkuminoidów. 

W przypadku kurkuminy wskazany jest status nowej !ywno#ci 
na podstawie oceny, która by"a dokonana przez urz%d Szwedzki 
(Swedish Food Agency) w 2020 roku, w ramach procedury kon-
sultacji14. Jednak z zakresu tej opinii wy"%czone zosta"y suplementy 
diety. Oznacza to, !e suplementy diety nie by"y przedmiotem oceny 
i co do zasady podany w katalogu status nie ma zastosowania do 
kurkuminy stosowanej w suplementach diety.

W odniesieniu do kurkuminoidów podany jest status „FS” (skrót 
od ang. „food suplement”) co oznacza, !e sk"adnik mo!e by& stoso-
wany wy"%cznie w suplementach diety. Ponadto, wskazane zosta"o, 
!e „ekstrakt z kurkumy z k!%cza Curcuma longa L. Suszone k!%cze 
Curcuma longa mo&e zawiera' ró&ne kurkuminoidy, których g!ównymi 
sk!adnikami s% kurkumina, demetoksykurkumina i bisdemetoksykurkumi-
na. Ka&dy proces zwi$kszaj%cy rozpuszczalno#' lub biodost$pno#' mo&e 
jednak podlega' przepisom dotycz%cym nowej &ywno#ci.”

Francuski urz%d ANSES15 podaje przyk"ady rozró!nienia po-
mi$dzy now% !ywno#ci% i „klasycznymi” (nie novel) sk"adnikami 
suplementów diety zawieraj%cych kurkum$. 

• Klasyczne formy: proszek z k"%cza kurkumy, ekstrakty z kurkumy 
wzbogacone lub niewzbogacone kurkumin%.

• Nowe formy zwi$kszaj%ce biodost$pno#& kurkuminy: po"%cze-
nia kurkuminy i piperyny lub olejku eterycznego z kurkumy; 
bardziej rozbudowane formy: kompleks fitosomalny, micele, 
nanocz%steczki koloidalne, enkapsulacja w cyklodekstrynach itp.

20 czerwca 2022 r. Komisja Europejska wyda"a zezwolenie 
na stosowanie w suplementach diety tetrahydrokurkuminoidów 
b$d%cych now% !ywno#ci%16. Tetrahydrokurkuminoidy s% wytwa-
rzane w szeregu etapów obejmuj%cych ekstrakcj$ kurkuminoidów 
z suszonych, sproszkowanych k"%czy kurkumy (Curcuma longa L.), 
uwodornianie (wykorzystanie palladu na w$glu (Pd/C) jako kata-
lizatora), koncentracj$, krystalizacj$, suszenie i mielenie na proszek. 
Bezpiecze'stwo tego sk"adnika stosowanego w suplementach diety 
oceni" wcze#niej Europejski Urz%d Ds. Bezpiecze'stwa (ywno#ci 
(EFSA)17. EFSA stwierdzi", !e tetrahydrokurkuminoidy s% bezpiecz-
ne w proponowanych warunkach stosowania dla proponowanych 
populacji docelowych na poziomach nieprzekraczaj%cych 140 mg/
dob$. EFSA stwierdzi" ponadto, !e taka dawka, chocia! ni!sza 
ni! poziom 300 mg/dob$ zaproponowany przez wnioskodawc$, 
zapewnia odpowiedni margines nara!enia („MOE”) w odniesieniu 
do zidentyfikowanych poziomów dawkowania, przy których nie 
obserwuje si$ szkodliwych zmian („NOAEL”) z bada' toksyczno#ci 
podprzewlek"ej oraz reprodukcyjnej i rozwojowej.

Zezwolenie na wprowadzenie na rynek w Unii tetrahydrokur-
kuminoidów jako nowej !ywno#ci pokazuje, !e niektóre preparaty 
kurkumy dost$pne na rynku mog% by& now% !ywno#ci% i z tego 
wzgl$du powinny uzyska& podobne zezwolenie zgodnie z rozpo-
rz%dzeniem w sprawie nowej !ywno#ci.

Odnosz%c si$ do zagadnienia w skali globalnej, warto doda&, 
!e kurkumina posiada status GRAS (Generally Recognized as 
Safe) w Stanach Zjednoczonych18.

Kurkumina jest tak!e substancj% dodatkow% zgodnie z Roz-
porz%dzeniem 1333/2008 w sprawie dodatków5. Posiada numer 
E)100, który na potrzeby deklaracji w wykazie sk"adników mo!e by& 
zamiennie stosowany z nazw% „kurkumina” zgodnie z przepisami 
Rozporz%dzenia 1169/2011 w sprawie informacji na temat !ywno-
#ci6. Jak wynika ze specyfikacji E 1007 jest to pomara'czowo!ó"ty 
krystaliczny proszek. Kurkumin$ otrzymuje si$ w wyniku ekstrakcji 
rozpuszczalnikami kurkumy, tj. zmielonych k"%czy odmian Curcuma 
longa L. W celu otrzymania skoncentrowanej kurkuminy w proszku 
ekstrakt jest oczyszczany poprzez krystalizacj$. Produkt sk"ada si$ 
g"ównie z kurkumin, tj. sk"adnika barwi%cego (1,7-bis(4-hydrok-
sy-3-metoksyfenylo) hepta-1,6-dien-3,5-dionu) i jego dwóch 
dezmetoksy pochodnych w ró!nych proporcjach. Mog% by& obecne 
niewielkie ilo#ci olejów i !ywic naturalnie wyst$puj%cych w kurkumie. 
Kurkumina jest tak!e stosowana jako lak glinowy; zawarto#& glinu 
wynosi mniej ni! 30%. Kurkumina pe"ni funkcj$ barwnika. Mo!na 
j% stosowa& w wielu kategoriach #rodków spo!ywczych.

Dopuszczalna dzienna dawka kurkuminy to 3 mg/kg masy 
cia"a, wed"ug Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Ad-
ditives ( JECFA)8 oraz Europejskiego Urz$du ds. Bezpiecze'stwa 
(ywno#ci (EFSA)9.

Kurkumina – status składnika
Kurkuma ma wieloletni% histori$ stosowania jako 

#rodek spo!ywczy (przede wszystkim przy-
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Kurkumina – bezpieczeństwo 
i ograniczenia stosowania 
Ze wzgl$du na doniesienia o negatywnych konsekwencjach dla 
zdrowia wynikaj%cych ze spo!ycia suplementów diety zawieraj%cych 
kurkumin$ lub kurkumin$ wraz z innymi kurkuminoidami, urz$dy 
niektórych pa'stw cz"onkowskich UE podj$"y dzia"ania, s"u!%ce 
wyeliminowaniu potencjalnego ryzyka.

W 2020 roku hiszpa'ski urz%d AESAN opracowa" raport19  
dotycz%cy ryzyka zwi%zanego ze spo!ywaniem suplementów diety 
zawieraj%cych kurkumin$ jako sk"adnik. W jego konkluzjach 
czytamy m.in., !e:
• ADI ustalone przez EFSA dla substancji dodatkowej ma za-

stosowanie do kurkuminy jako sk"adnika suplementu diety, ale 
nie do sumy wszystkich kurkuminoidów, mimo !e kurkumina 
stanowi wi$kszo#ciowy sk"adnik.

• Ze wzgl$du na dzia"anie kurkumy jako #rodka chelatuj%cego 
!elazo, nie by"oby w"a#ciwe dostarczanie suplementów diety 
zawieraj%cych kurkumin$ osobom w wieku poni!ej 18 lat.

• Bezpiecze'stwo kurkuminy jako sk"adnika suplementów w okresie 
ci%!y i karmienia piersi% nie zosta"o ustalone.

• Nie zaleca si$ jej spo!ywania jako sk"adnika suplementów diety 
w okresie ci%!y i karmienia piersi%, poniewa! kurkumina i jej 
metabolity przenikaj% do niemowl%t wraz z mlekiem matki.

• Zaleca si$, aby etykiety suplementów diety wskazywa"y ilo#& 
kurkuminy w sk"adnikach aktywnych.

W sprawie bezpiecze'stwa spo!ycia suplementów diety zawie-
raj%cych kurkumin$ wypowiedzia" si$ tak!e w grudniu 2021 roku 
niemiecki urz%d BfR20. Urz%d ten w szczegó"owy sposób odniós" si$ 
do suplementów diety z kurkumin%, w których jej biodost$pno#& jest 
zwi$kszana poprzez dodanie innych sk"adników np. piperyny. Wed"ug 
BfR: „Nawet w przypadku produktów z kurkumin% o zwi$kszonej 
biodost$pno#ci – m.in. poprzez dodatek piperyny – z toksykologicz-
nego punktu widzenia nie nale!y przekracza& ca"kowitego dziennego 
spo!ycia 3 mg kurkuminy/kg mc. Jednak!e, ze wzgl$du na zwi$kszon% 
absorpcj$ kurkuminy w przewodzie pokarmowym i/lub zmniejszony 
metabolizm, dla tych preparatów nale!y wzi%& pod uwag$ wy!sz% 
ogólnoustrojow% biodost$pno#&, a zatem w zasadzie wzrost toksycz-
no#ci. Z tego powodu istniej%ce ADI dla takich produktów nie jest 
zbyt zachowawcze i mo!e nie zapewnia& wystarczaj%cego poziomu 
ochrony konsumentów. Wzrost biodost$pno#ci kurkuminy przez 
piperyn$ mo!e by& bardzo ró!ny, prawdopodobnie w zale!no#ci od 
dawki, a tak!e stosunku dawek kurkuminy do piperyny. Ponadto, 
biodost$pno#& kurkuminy mo!na (dodatkowo) zwi$kszy& tak!e 
innymi procesami technologicznymi. W zwi%zku z tym nie mo!na 
ogólnie stwierdzi&, w jakim stopniu istniej%ce ADI dla kurkuminy 
nale!y obni!y& w przypadku preparatów z"o!onych. Takie stwier-
dzenie mo!na co najwy!ej sformu"owa& dla pojedynczego produktu, 
dla którego znany jest wzrost biodost$pno#ci.”. Ogólna konkluzja 
BfR z przeprowadzonej analizy jest taka, !e istnieje potrzeba bada' 
toksyczno#ci preparatów zawieraj%cych kurkumin$ o zwi$kszonej 
biodost$pno#ci – zw"aszcza pod k%tem potencjalnej hepatotoksyczno#ci.

Hepatotoksyczno#&, czyli cecha niektórych substancji polega-
j%ca na wywo"ywaniu uszkodze' w%troby, by"a powodem podj$cia 
dzia"a' s"u!%cych ograniczaniu ryzyka dla zdrowia wynikaj%cych ze 
spo!ycia suplementów diety z kurkumin% we Francji i W"oszech. 

Francuski Urz%d ANSES w czerwcu br. opublikowa" stano-
wisko21, w którym zwraca uwag$ na ryzyko wyst%pienia dzia"a' 
niepo!%danych zwi%zanych ze spo!ywaniem suplementów diety 

zawieraj%cych kurkum$, którego podstaw% jest opinia22 z 12 maja 
2022 r. Dzia"ania urz$du francuskiego s% konsekwencj% otrzyma-
nia ponad 100 zg"osze' o dzia"aniach niepo!%danych, w tym 15 
zg"osze' dotycz%cych zapalenia w%troby, potencjalnie zwi%zanych 
ze spo!ywaniem suplementów diety zawieraj%cych kurkum$ lub 
kurkumin$. ANSES podkre#la, !e limity okre#lone przez EFSA 
odnosz% si$ do suplementów diety zawieraj%cych klasyczn% form$ 
kurkuminy, a nie do tych, których biodost$pno#& jest zwi$kszona 
przez dodatek innych sk"adników aktywnych. 

Ponadto, ANSES rekomenduje, aby osoby z chorobami dróg 
!ó"ciowych nie spo!ywa"y suplementów zawieraj%cych kurkum$. 
Ze wzgl$du na ryzyko interakcji kurkuminy z niektórymi lekami, 
takimi jak antykoagulanty, leki przeciwnowotworowe i immuno-
supresanty, ANSES zaleca osobom przyjmuj%cym te leki, aby nie 
spo!ywa"y suplementów diety zawieraj%cych kurkum$ bez zasi$-
gni$cia porady lekarza.

W 2020 roku na stronie w"oskiego Instytutu Zdrowia (Istituto 
Superiore di Sanità) zosta" opublikowany artyku" dotycz%cy zwi%zku 
pomi$dzy spo!yciem suplementów diety z kurkum% (Curcuma 
longa)L.) a hepatotoksyczno#ci%23. Przeprowadzenie dog"$bnej 
analizy by"o spowodowane równie! zg"oszeniem przypadków 
zapalenia w%troby. W ostatnich latach by"y zg"aszane kolejne 
przypadki zapalenia w%troby powi%zane z kurkum% spo!ywan% 
w suplementach diety. W konsekwencji opisanych zdarze', 28)lipca 
2022 roku zosta"y przyj$te przepisy zmieniaj%ce za"%cznik I roz-
porz%dzenia z dnia 10)sierpnia 2018 roku w sprawie stosowania 
substancji i preparatów ro#linnych w suplementach diety24 . Zmiana 
polega na wprowadzeniu dodatkowego obowi%zkowego ostrze!enia 
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w oznakowaniu suplementów zawieraj%cych sk"adniki pochodz%ce 
z Curcuma longa o nast$puj%cej tre#ci25 „WA(NE OSTRZE(ENIE 
W przypadku zmian w czynno#ci w%troby, dróg &ó!ciowych lub kamieni 
&ó!ciowych dróg &ó!ciowych, stosowanie produktu nie jest zalecane. Nie 
stosowa' w okresie ci%&y i laktacji. Nie stosowa' przez d!u&szy czas bez 
konsultacji z lekarzem. Je#li za&ywasz jakiekolwiek leki, powiniene# 
zasi$gn%' porady lekarza”. 

Ponadto wspomniany akt prawny wyklucza dalsz% mo!liwo#ci 
komunikowania wp"ywu spo!ycia kurkumy na funkcje fizjologiczne, 
które to tre#ci by"y uwzgl$dnione w przepisach krajowych26. 

Zmiany w oznakowaniu suplementów diety nale!y wprowadzi& 
nie pó*niej ni! do dnia 31 grudnia 2022 r. 

W Polsce aktualnie brak jest stanowiska lub uchwa"y Zespo"u 
ds. Suplementów Diety dotycz%cych potencjalnego ryzyka dla 
zdrowia zwi%zanego ze spo!yciem suplementów diety zawie-
raj%cych kurkum$ i jej przetwory27. Warto jednak wspomnie&, 
!e w uchwale 1/2022 z 4 lutego tego roku, Zespó" odniós" si$ do 
maksymalnego poziomu piperyny w suplementach oraz zareko-
mendowa" zastosowanie ostrze!enia: „Nie stosowa' u dzieci, kobiet 
w ci%&y i w trakcie laktacji”. 

Czy ostrzeżenia na suplementach 
z kurkumą są obowiązkowe? 
To zale!y. Z pewno#ci% s% obowi%zkowe dla suplementów zawiera-
j%cych now% !ywno#& Tetrahydrokurkuminoidy. Wynika to warun-
ków zezwolenia na t$ now% !ywno#&. Na etykietach suplementów 
!ywno#ciowych zawieraj%cych tetrahydrokurkuminoidy umieszcza 
si$ o#wiadczenie, !e a) te suplementy !ywno#ciowe powinny by& 
spo!ywane wy"%cznie przez osoby doros"e, z wyj%tkiem kobiet 
w ci%!y i karmi%cych piersi%;
b) nie nale!y ich spo!ywa& w przypadku spo!ycia tego samego dnia 
innych suplementów !ywno#ciowych zawieraj%cych kurkumin$ lub 
kurkuminoidy.

Obowi%zkowe te! s% na rynku w"oskim dla suplementów diety 
zawieraj%cych Curcuma Longa, co wynika z opisanych powy!ej 
przepisów krajowych. 

Poza tym, warto zwróci& uwag$ na fakt, !e ostrze!enia mog% 
by& wa!nym elementem zapewnienia bezpiecze'stwa suplementu 
diety, a jak wynika z art. 14 ust. 1 Rozporz%dzenia 178/200228 
„(aden niebezpieczny #rodek spo&ywczy nie mo&e by' wprowadzany 
na rynek.”. Zapewnienie bezpiecze'stwa to odpowiedzialno#& 
producenta i innych podmiotów bran!y spo!ywczej, których zakres 
odpowiedzialno#ci wynika z przepisów.  

Podsumowanie i rekomendacje. 
Jak wynika z dokonanej analizy sytuacji prawnej kurkumy i jej 
przetworów w suplementach diety w wybranych krajach Unii Eu-
ropejskiej, istniej% liczne przes"anki do podj$cia dzia"a' w zakresie 
zapewnienia bezpiecze'stwa konsumentów. Na tym etapie nie 
wiemy jeszcze czy b$d% przyj$te rozwi%zania prawne ze skutkami 
dla ca"ej UE tj. przede wszystkim uwzgl$dnienie kurkuminy na li#cie 
substancji, których stosowanie podlega zakazowi, ograniczeniu lub 
kontroli przez Uni$ zgodnie z art. 8 Rozporz%dzenia 1925/2006 
w sprawie dodawania do !ywno#ci witamin i sk"adników mineral-
nych oraz niektórych innych substancji29. Inny mo!liwy scenariusz, 
to przyjmowanie przez pa'stwa cz"onkowskie krajowych rozwi%za' 
tak jak np. W"ochy. To drugie rozwi%zanie nie jest optymalne, 
ze wzgl$du na fakt, !e mog"oby stanowi& barier$ w swobodnym 
przep"ywie towarów. 

Bardzo interesuj%cym zagadnieniem od strony prawnej, ale 
równie! z potencjalnie du!ymi konsekwencjami dla bran!y jest 
podej#cie urz$du francuskiego, zgodnie z którym po"%czenie dwóch 
(lub wi$cej) sk"adników aktywnych w celu wzmocnienia dzia"ania 
lub zwi$kszenia biodost$pno#ci mo!e by& uznane za now% !ywno#&. 
Tworzenie kompleksów sk"adników aktywnych w celu wzmocnienia 
przyswajalno#ci odnosi si$ tak!e do wielu innych sk"adników, nie 
tylko do kurkuminy. Czy zastosowanie maj% tutaj przepisy dotycz%ce 
nowej !ywno#ci czy mo!e ogólne przepisy dotycz%ce bezpiecze'stwa 
!ywno#ci? Wprawdzie podstawowym elementem procesu uzyskania 
zezwolenia na now% !ywno#&, jest udokumentowanie jej bezpiecze'-
stwa, jednak procedura trwa relatywnie d"ugo. A w ogólnym prawie 
!ywno#ciowym przewidziane s% regulacje obliguj%ce do wprowa-
dzania na rynek wy"%cznie bezpiecznej !ywno#ci. Kluczowe jednak 
w tym wzgl$dzie jest spe"nienie (lub nie) definicji nowej !ywno#ci. 

Na co aktualnie zwrócić uwagę 
w przypadku suplementów z kurkuminą? 
• Zalecana jest analiza sk"adu pod k%tem zgodno#ci z przepisami 

Rozporz%dzenia 2015/2283 w sprawie nowej !ywno#ci oraz 
zgodno#ci z aktualnymi rekomendacjami dotycz%cymi mak-
symalnych górnych poziomów w porcji zalecanej do spo!ycia 
w ci%gu dnia. 

• Zalecane jest stosowanie ostrze!e' w oznakowaniu, równie! 
na rynku polskim. Konkluzje stanowisk w sprawie bezpie-
cze'stwa suplementów z kurkumin% przedstawionych w tym 
artykule s% solidnym uzasadnieniem do tego, !eby stosowne 
ostrze!enia lub wykluczenia okre#lonych grup konsumentów 
z grupy docelowej znalaz"y si$ w oznakowaniu i np. prezentacji 
w sklepach internetowych.  

• Ponadto, stosowanie suplementów botanicznych co do zasady 
wymaga ogólnej oceny stanu zdrowia konsumenta i wszelkich 
mo!liwych interakcji mi$dzy sk"adnikami aktywnymi a lekami 
lub innymi suplementami, które mog% by& przyjmowane.

• Je#li firma wprowadza suplementy równie! na rynki innych 
pa'stw cz"onkowskich, konieczne jest #ledzenie zmieniaj%cych 
si$ wymaga' krajowych na rynkach docelowych i dostosowanie 
etykiet i sk"adu do tych wymaga'. 

Zeskanuj kod QR,  
aby pobra! literatur"


