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Conferences – sessions

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Zakopane 14-17.10.2013r.

Suplementy diety: za i przeciw stosowaniu
Organizatorzy
——Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi we współpracy z Narodowym
Instytutem Leków oraz Głównym
Inspektoratem Sanitarnym

Data i miejsce, zgłoszenie udziału
14-17.10 2013r.,
Ośrodek Antałówka w Zakopanem.
ul. Wierchowa 2
34-500 Zakopane
tel.: 18 201 32 71

Biuro Obsługi Zjazdu
Fundacja dla UM w Łodzi
pl. gen. J. Hallera 1, 90-647 Łódź
e-mail: fumed@fumed.pl;
joanna.milczarek@fumed.pl;
www.farmacjaprzemyslowa2013.pl

Patronat Honorowy

Zgłoszenie udziału w konferencji na karcie (nast. str.)
zgłoszenia oraz kopię dowodu wpłaty należy
przesłać pocztą lub e-mailem na adres:
Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
90-647 Łódź; pl. Gen. J., Hallera 1;

——Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska;
——Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi –
prof. dr hab. n. med. Paweł Górski;
——Burmistrza Miasta i Gminy Zakopane –
Janusz Majcherek.

Komitet organizacyjny:

——dr n. farm. Jan Hołyński – Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego Konferencji;
——prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Mikiciuk-Olasik
– Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

tel. 42 272 50 91,
tel. do kontaktu z Prezesem mgr Joanna Milczarek
tel.: 508403196 e-mail: joanna.milczarek@fumed.pl
Informacja o konferencji jest dostępna na stronie:
www.farmacia przemysłowa 2013

——prof. dr hab. n. med. Jerzy Z. Nowak
– Przewodniczący Komitetu
Programowo-Naukowego Konferencji
——mgr Joanna Milczarek – Prezes Fundacji dla
Uniwersytetu Medycznego

http://mil-pharm-med.pl/
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Ramowy program konferencji
obejmuje tematy:
——Jakość i autentyczność suplementów diety
i odżywek, jak zapewnić bezpieczeństwo
ich stosowania;
——Suplementy diety i odżywki z punktu widzenia
badań prowadzonych w Instytucie Żywności
i Żywienia;
——Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania
produktów roślinnych w suplementach diety;
——Problemy nadużywania suplementów diety
i wyrobów medycznych
——Suplementy diety ich zakres i możliwość działania
przy uwzględnianiu składników: karotenoidy,
flawonoidy, tokoferole i tokotrienole na
funkcjonowanie skóry;
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——Suplementy diety i ich stosowanie w neurologii
kosmetycznej;
——Nowa rola parafarmecutyków w suplementach
diety w dermatologii i w żywieniu
——Ocena składników w suplementach diety dla
określonych grup konsumentów: kobiet w ciąży
w okresie menopauzy, dla sportowców i seniorów
itp.;
——Aktualne akty prawne regulujące rynek
suplementów diety i odżywek;
——Oświadczenie żywieniowe i zdrowotne.
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