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Per a més informació i inscripcions, contacteu sense compromís 
amb l’equip d’estudis clínics de la Unitat de Nutrició i Salut:
636 944 723 (trucada o whatsapp) | estudis@eurecat.org
ww.eurecat.org

Criteris per participar

• Homes i dones majors de 18 anys, 
que segueixin una dieta vegetariana (no 
consumir ni carn ni peix en la dieta. Poden 
consumir lactis i ous).

• Presentar deficiència marginal de vitamina B12 
(nivells de vitamina B12 en sèrum de 148-221 
pmol/L). Aquests nivells seran avaluats 
mitjançant 
una analítica a la primera visita.

• No consumir suplements de vitamina B12 
durant els 2 mesos abans de l’inici de l’estudi.

• No presentar anèmia o malalties 
gastrointestinals, d’entre altres.

• No ser fumador/a.

Durada de l’estudi

L’estudi, tindrà una durada de 3 mesos i es durà 
a terme a la Unitat Tecnològica de Nutrició i 
Salut del Centre Eurecat a Reus seu d’Eurecat a 
Reus, situada davant de l’Hospital Universitari 
Sant Joan de Reus.

La vitamina B12 és un nutrient essencial pel bon funcionament 
de diferents processos biològics. La deficiència de vitamina 
B12 es dona quan s’esgoten les reserves d’aquesta vitamina 
degut a una inadequada ingesta dietètica o a alteracions en 
l’absorció d’aquesta vitamina. Les persones que segueixen una 
dieta vegetariana, al no consumir aliments d’origen animal a 
on es troba de manera natural la vitamina B12, presenten un 
major risc a desenvolupar deficiència de vitamina B12.

Es tracta d’un estudi d’intervenció nutricional amb l’objectiu 
d’avaluar l’efecte de la suplementació amb diferents formes 
de la vitamina B12 sobre l’estat nutricional de vitamina B12 
en una població amb dèficit marginal d’aquesta vitamina. 
L’estudi consistirà amb el consum diari del producte durant 
les 12 setmanes (elegit a l’atzar i de manera cega, pot ser 
un dels dos tipus de suplement de vitamina B12 o un placebo).

Seguiment de l’estudi

Els voluntaris participants hauran 
d’atendre a un total de 8 visites 
presencials al centre Eurecat Reus. 
En aquestes visites es farà:
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Avaluació antropomètrica 
(alçada i pes).

Extracció sanguínia en 7 visites per 
valorar diferents paràmetres 
relacionats amb l’estat nutricional de 
vitamina B12.

Avaluació de la ingesta dietètica i de 
l’activitat física en 2 visites 
mitjançant qüestionaris.
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La Unitat Tecnològica de Nutrició i Salut del Centre Eurecat 
a Reus busca 54 persones vegetarianes majors d’edat 
que no es suplementin amb vitamina B12. 


