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witamina C
(kwas askorbinowy)

Witamina C jest najcz´Êciej za˝ywana przez ludzi dbajàcych o zdro

wie, mimo to wcià˝ obserwuje si´ znaczàcy deficyt tego sk∏adnika 

od˝ywczego w diecie. 

Witamina ta jest niezb´dna dla wielu funkcji ˝yciowych. B´dàc bar

dzo skutecznym antyutleniaczem, wzmaga aktywnoÊç innych prze

ciwutleniaczy, np. witaminy A i E.

Niedawno stwierdzono, ˝e kwas askorbinowy bardzo ∏atwo prze

chodzi przez barier´ krewmózg. Osiàga wysokie st´˝enia w tkan

ce mózgowej, tam przyczynia si´ do syntezy neuroprzekaêników  

i chroni komórki przed uszkodzeniami przez wolne rodniki. Liczne 

badania wykazujà, ˝e wysokie st´˝enie witaminy C we krwi polep

sza czynniki poznawcze w ka˝dym wieku, chroni przed zwiàzanym 

z wiekiem zwyrodnieniem tkanki mózgowej i udarami. Podnosi ilo

raz inteligencji u dzieci i m∏odzie˝y.

Badania prowadzone na szerokà skal´ przez Âwiatowà Organizacj´ 

Zdrowia pokazujà, ˝e witamina C obni˝a poziomy niebezpiecznych 

form cholesterolu. Kwas askorbinowy uczestniczy równie˝ w reak

cjach, w wyniku których powstaje energia. W stanach stresowych 

obserwuje si´ nag∏e zu˝ycie i spadek poziomu witaminy C.

Dla zdrowych doros∏ych osób zapotrzebowanie dzienne wynosi 60 

mg. Wi´kszà dawk´ dziennà powinny otrzymywaç kobiety w cià˝y 

i w okresie laktacji, kobiety stosujàce pigu∏ki antykoncepcyjne, lu

dzi starsi i palacze papierosów. Ka˝dy wypalony papieros niszczy 

od �5 do 100 mg tej witaminy. Obni˝ony poziom witaminy C majà 

równie˝ alkoholicy. 

Najkorzystniej jest utrzymywaç sta∏y, wysoki poziom tej witaminy 

w organizmie, co umo˝liwia Forever AbsorbentC.

Reasumujàc – za˝ywanie witaminy C jest oznakà zdrowego rozsàd

ku, a skutkiem b´dzie zwi´kszenie potencja∏u intelektualnego, co 

da jeszcze wi´cej zdrowego rozsàdku!

Objawy niedoboru:

• ogólne  os∏abienie

•  spadek odpornoÊci na zaka˝enia wirusowe i bakteryjne

•  krwawienie i rozpulchnienie dziàse∏

•  wypadanie z´bów

•  powolny powrót do zdrowia

KorzyÊci:

•  wzmacnia system odpornoÊciowy

•  przeciwdzia∏a czynnikom rakotwórczym

•  obni˝a poziom cholesterolu we krwi

•  zapobiega zakrzepom w naczyniach krwionoÊnych

•  zapobiega przezi´bieniom, skraca czas trwania infekcji 
wirusowych

•  przyspiesza zabliênianie si´ ran pooperacyjnych

•  pomaga we wch∏anianiu ˝elaza

Witamin´ C znajdziesz m.in. w Forever AbsorbentC.

Witaminy FLP we wspó∏czesnej profilaktyce
dr Jerzy Oleszkiewicz
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