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100 ΚΑΨΟΥΛΕΣ (800 mg)

Η βιταμίνη C, επίσης γνωστή ως L-ασκορβικό
οξύ, είναι μια υδατοδιαλυτή βιταμίνη που
βρίσκεται σε φυσική μορφή σε κάποια τρόφιμα,
προστιθέμενη σε άλλα και διατίθεται ως
συμπλήρωμα διατροφής. Οι άνθρωποι, σε
αντίθεση με τα περισσότερα ζώα, δεν είναι σε
θέση να συνθέσουν ενδογενώς τη βιταμίνη C, γι
'αυτό είναι ένα απαραίτητο διαιτητικό συστατικό.

Η βιταμίνη C απαιτείται για τη βιοσύνθεση του κολλαγόνου, της
L-καρνιτίνης και ορισμένων νευροδιαβιβαστών. Η βιταμίνη C
εμπλέκεται επίσης στο μεταβολισμό των πρωτεϊνών. Το κολλαγόνο
είναι ένα βασικό συστατικό του συνδετικού ιστού, το οποίο παίζει
ζωτικό ρόλο στην επούλωση πληγών. Η βιταμίνη C είναι επίσης ένα
σημαντικό φυσικό αντιοξειδωτικό και έχει αποδειχθεί ότι
αναγεννάει άλλα αντιοξειδωτικά μέσα στο σώμα,
συμπεριλαμβανομένης της άλφα-τοκοφερόλης (βιταμίνη Ε).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Κάθε κάψουλα παρέχει:
Ασκορβικό ασβέστιο
756mg
Ασκορβικό μαγνήσιο
44mg
Κέλυφος κάψουλας:
Υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη (HPMC)
118mg
Ο∆ΗΓΙΕΣ
Πάρτε 1 ή 2 κάψουλες, 1 με 3 φορές την
ημέρα ή όπως συνιστάται από τον
επαγγελματία υγείας.

Τα τρέχουσα ερευνητικά δεδομένα εξετάζουν αν η βιταμίνη C,
περιορίζοντας τις επιζήμιες επιδράσεις των ελεύθερων ριζών μέσω
της αντιοξειδωτικής της δράσης, μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη
ή στην καθυστέρηση της ανάπτυξης ορισμένων καρκίνων,
καρδιαγγειακών νοσημάτων και άλλων ασθενειών στις οποίες το
οξειδωτικό στρες είναι η κύρια αιτία. Εκτός από τις βιοσυνθετικές
και αντιοξειδωτικές λειτουργίες, η βιταμίνη C διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στην ανοσολογική λειτουργία και βελτιώνει την
απορρόφηση του μη αιμικού σιδήρου, της μορφής του σιδήρου που
υπάρχει στα φυτικά τρόφιμα.
Η ανεπάρκεια σε πρόσληψη βιταμίνης C προκαλεί το σκορβούτο, το
οποίο χαρακτηρίζεται από κόπωση, εκτεταμένη αδυναμία συνδετικού
ιστού και αστάθεια των τριχοειδών αγγείων.

Η εντερική απορρόφηση της βιταμίνης C ρυθμίζεται από τουλάχιστον έναν συγκεκριμένο δοσοεξαρτώμενο
ενεργό μεταφορέα. Τα κύτταρα συσσωρεύουν τη βιταμίνη C μέσω μιας δεύτερης συγκεκριμένης πρωτεϊνικής
μεταφοράς. Σε μελέτες in vitro διαπιστώθηκε ότι η οξειδωμένη βιταμίνη C ή το δεϋδροασκορβικό οξύ
εισέρχεται στα κύτταρα μέσω ορισμένων διευκολυνόμενων μεταφορέων γλυκόζης και κατόπιν μειώνεται
εσωτερικά σε ασκορβικό οξύ.
Η από του στόματος χορήγηση βιταμίνης C παράγει συγκεντρώσεις ιστών και πλάσματος, που το σώμα
ελέγχει αυστηρά. Περίπου 70% -90% της βιταμίνης C απορροφάται με μέτρια πρόσληψη 30-180 mg / ημέρα.
Η συνολική περιεκτικότητα σε βιταμίνη C
κυμαίνεται από 300 mg (κοντά στο
σκορβούτο) έως περίπου 2 g. Τα υψηλά
επίπεδα βιταμίνης C (συγκεντρώσεις σε
χιλιοστογραμμομόρια) διατηρούνται σε
κύτταρα και ιστούς και είναι υψηλότερα στα
λευκοκύτταρα (λευκά αιμοσφαίρια), στα
μάτια, στα επινεφρίδια, στην υπόφυση και
στον εγκέφαλο. Σχετικά χαμηλά επίπεδα
βιταμίνης C (μικρομοριακές συγκεντρώσεις)
εντοπίζονται σε εξωκυτταρικά υγρά όπως
το πλάσμα, τα ερυθρά αιμοσφαίρια και το
σάλιο.

Οφέλη για την υγεία της βιταμίνης C
Θεραπεία της Κοινού κρυολογήματος: Η βιταμίνη C ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα του σώματός

μας, το οποίο μας προστατεύει από κρυολογήματα και βήχα. ∆ιευκολύνει την απορρόφηση του σιδήρου και ως
εκ τούτου ενισχύει την αντίσταση του σώματος σε λοιμώξεις και καταπολεμά τους ιούς.

Η μείωση της υπέρτασης: Τα άτομα με υπέρταση έχουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών
παθήσεων. Η πρόσληψη συμπληρωμάτων βιταμίνης C βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης του σώματος.
Θεραπεία της αγγειοδιαστολής: Η θεραπεία με βιταμίνη C είχε ως αποτέλεσμα την σωστή διαστολή των
αιμοφόρων αγγείων σε περιπτώσεις αθηροσκλήρωσης, συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας, υψηλής
χοληστερόλης, στηθάγχης και υψηλής αρτηριακής πίεσης. Τα αποτελέσματα εμπίπτουν ότι τα συμπληρώματα
της βιταμίνης C βελτιώνουν τη διαστολή των αιμοφόρων αγγείων και προστατεύουν την καρδιαγγειακή υγεία.

Θεραπεία της τοξικότητας του μολύβδου: Η τοξικότητα του μολύβδου είναι ένα σοβαρό πρόβλημα

υγείας που εντοπίζεται κυρίως στα παιδιά, ειδικά σε αστικές περιοχές. Ανεπαρκής ανάπτυξη έχει βρεθεί σε
ορισμένα παιδιά που εκτίθενται σε μόλυβδο. Αναπτύσσουν προβλήματα συμπεριφοράς, μαθησιακές δυσκολίες
και τείνουν επίσης να έχουν χαμηλό IQ. Μπορεί να βλάψει τα νεφρά και να αυξήσει την αρτηριακή πίεση σε
ενήλικες. Τα συμπληρώματα βιταμίνης C μπορούν να μειώσουν το επίπεδο μολύβδου στο αίμα.

Θεραπεία καταρράκτη (οφθαλμική διαταραχή): Οι καταρράκτες είναι οι πιο συνήθεις συνθήκες

οπτικών προβλημάτων. Μια μείωση στο επίπεδο της βιταμίνης C στον φακό του ανθρώπινου ματιού έχει βρεθεί
πιο συχνή όταν υπάρχουν καταρράκτες. Η αύξηση της πρόσληψης βιταμίνης C αυξάνει την παροχή αίματος στις
οφθαλμικές περιοχές του σώματος.

Θεραπεία του καρκίνου: Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι η υψηλή κατανάλωση φρέσκων λαχανικών
και φρούτων έχει σχέση με τον ελάχιστο κίνδυνο για διάφορους τύπους καρκίνου. Μελέτες έχουν επίσης δείξει
ότι η αυξημένη κατανάλωση βιταμίνης C συνδέεται με μειωμένη πιθανότητα καρκίνων των πνευμόνων, του
στόματος, των φωνητικών χορδών, του λαιμού, του παχέος εντέρου, του ορθού, του στομάχου και του
οισοφάγου.

Καταπολέμηση του εγκεφαλικού
επεισοδίου: Η βιταμίνη C συμβάλλει επίσης στη

μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου,
ενός τύπου καρδιαγγειακής νόσου. Μια δίαιτα
πλούσια από λαχανικά και φρούτα παρέχει μια
καλή ποσότητα βιταμίνης C, η οποία διατηρεί το
κατάλληλο επίπεδο αρτηριακής πίεσης.
Προστατεύει επίσης το σώμα από τις ελεύθερες
ρίζες που θα μπορούσε να είναι ο λόγος για το
εγκεφαλικό επεισόδιο.

∆ιάθεση: Η βιταμίνη C διαδραματίζει βασικό
ρόλο στην παραγωγή νευροδιαβιβαστών όπως η
νορεπινεφρίνη. Επηρεάζουν τη διάθεση ενός
ατόμου και είναι κρίσιμες για την καλή λειτουργία
του εγκεφάλου.

Ανοσολογία: Η ανοσολογία είναι ένα άλλο σημαντικό όφελος αυτής της βιταμίνης. Η βιταμίνη C είναι ευρέως
γνωστή για τη συμβολή της στο ανοσοποιητικό σύστημα του σώματος και τη διέγερση των λευκών αιμοφόρων
αγγείων.
Επούλωση πληγών: Η βιταμίνη C βοηθά επίσης στην αποκατάσταση των πληγών. ∆ιευκολύνει την ανάπτυξη
των συνδετικών ιστών, γεγονός που επιταχύνει τη διαδικασία επούλωσης τραυμάτων.
Έλεγχος του άσθματος: Το ασκορβικό οξύ συμβάλλει επίσης στη μείωση των συμπτωμάτων του άσθματος.
Βοηθά στην προστασία από τις επιβλαβείς επιπτώσεις της πιθανής ρύπανσης στο ανθρώπινο σώμα, η οποία
συχνά έχει ως αποτέλεσμα τα συμπτώματα που μοιάζουν με άσθμα.

Θεραπεία του διαβήτη: Ένας από τους κύριους λόγους για τον διαβήτη, όπως διαπιστώθηκε από διάφορες
μελέτες, είναι τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης C. Τα συμπληρώματα της βιταμίνης C είναι ωφέλιμα ως θεραπεία
για τον διαβήτη, καθώς βοηθούν στην επεξεργασία ινσουλίνης και γλυκόζης.
Πρόληψη καρδιακών παθήσεων: Επαρκής ποσότητες βιταμίνης C είναι απαραίτητες για την προστασία
των αιμοφόρων αγγείων από τη βλάβη που μπορούν να προκαλέσουν οι ελεύθερες ρίζες. Αυτό θα μπορούσε να
είναι μια σημαντική αιτία μιας καρδιακής νόσου που ονομάζεται αθηροσκλήρωση. Η βιταμίνη C δρα ως
προληπτικός παράγοντας αυτής της καρδιακής νόσου, καθώς και διαφόρων άλλων καρδιακών προβλημάτων.

Το συμπλήρωμα VITAMIN C BLEND προσφέρει ασκορβικό
ασβέστιο και μαγνήσιο (αλκαλικές μορφές βιταμίνης C) που είναι
πολύ πιο ήπια στο στομάχι από το καθαρό ασκορβικό οξύ σε μια
χορτοφαγική κάψουλα.
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