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L'augment de la demanda de Nutracèutics o complements alimentaris és una de 

les grans tendències dels últims anys, a la qual es suma una inquietud sense 

precedents cap als productes naturals, amb segell ecològic o biològic, amb 

etiqueta “clean label” i les màximes garanties de qualitat. Al mateix temps, els 

laboratoris vivim en un mercat d’immediatesa, en el qual el mercat exigeix 

productes i resultats molt a curt termini, i és aquí on encaixen aquest tipus de 

productes. 

Els Nutracèutics són substàncies naturals que inclouen vitamines, minerals, 

extractes a base de plantes i probiòtics, entre altres, pensats per a persones 

sanes, per a la prevenció, la reducció dels riscos enfront a malalties i el 

manteniment d'una bona salut. Es situen en el contínuum entre els aliments i els 

productes farmacèutics i tenen la seva pròpia legislació tant a nivell de registres 

com de qualitat. En aquests aspectes, es diferencien força dels productes 

farmacèutics, que no vol dir, que siguin menys rigorosos, sinó diferents. 

És important tenir clara la regulació específica a EU (i que es diferent d’altres 

països com ara EEUU, Japó o bé Amèrica Llatina), i que està regulada per la 

EFSA i basada en la directiva 2002/46/EC.5. Així doncs, cal tenir molt clar quines 

son les reivindicacions nutricionals o be de salut, coneguts com a “claims” que 

es poden usar i que, per exemple, que en el territori europeu són comuns i estan 

regulats segons el EC 1924/2006. Així mateix, els excipients emprats en la seva 

elaboració, són considerats additius i també tenen regulació pròpia. 

Surten de la categoria de complements els anomenats “Novel Foods” on hi cauen 

“actius” considerats “nous aliments” i que necessiten una autorització oficial 

expressa, que es dona amb exclusivitat a l’empresa que la demana, i 

n’aconsegueix l’aprovació. 

Per el què fa a les presentacions que hi ha al mercat i als seus processos de 

fabricació, aquests si que són pràcticament idèntics als que coneixem per als 

productes farmacèutics, tot i tenint en compte la complexitat que pot tenir 

treballar amb productes d’origen natural i fonts variables (com ara extractes de 

plantes), fet que requereix de formulacions i processos de fabricació 

extremadament robustos. Així mateix, la demanda del mercat, en aquest cas be 

lligada a condicionants de practicitat de posologia i organolèptics. 

Tot plegat, acaba amb formulacions que han de demostrar, estabilitat, seguretat 

i eficàcia (en molts casos ja es fan també estudis clínics amb productes naturals 

o be es treballa amb principis actius amb estudis clínics realitzats per el 

proveïdor) que no estalvia cap dels passos crítics del desenvolupament d’un bon 

producte farmacèutic amb garanties. 



A nivell de qualitat, les plantes de producció haurien de fabricar sota les GMPs 

alimentaries i a ser possible tenir certificacions FSSC 22000, ISO 9001, ISO 

22000 o bé IFS per garantir una fabricació sota uns estàndards amb garanties, 

essent els punts més crítics els de traçabilitat, contaminació creuada i al·lèrgens, 

en alguns d’aquests aspectes, fins hi tot més estrictes que els de les GMPs 

farmacèutiques. 

És per tots aquests aspectes que és important tenir en compte que cada 

proveïdor o fabricant de nutracèutics ha de tenir molt clars els requisits específics 

i les casuístiques dels productes a desenvolupar i sota quin paraigües de qualitat 

i regulatori es volen comercialitzar.    

Així mateix, el fet que es tracti d’un camp extremadament dinàmic a nivell de 

mercat, ens obliga a innovar contínuament, a treballar noves tendències com ara: 

noves formes farmacèutiques i treballar amb nous excipients d’origen “més 

natural”, alineats amb les noves tendències de mercat i els nous canals de venda. 

Tot plegat, per alimentar un mercat que creix amb uns índex molt mes alts que 

els dels productes farmacèutics de prescripció.   

 

 

 


