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ASCOLIP Liposomalna Witamina C 1000 mg, smak
cytrynowo-pomarańczowy, 30 saszetek po 5 g
 

Cena: 59,99 zł

Opis słownikowy

Dawka 1000 mg

Opakowanie 30 saszetek po 5 g

Postać żel doustny

Producent LIPID SYSTEMS SP. Z.O.O.

Rejestracja Suplement diety

Substancja
czynna

Witamina C

Opis produktu
 

Co to jest ASCOLIP Liposomalna Witamina C 1000 mg i w jakim celu się go stosuje:

ASCOLIP® to preparat zawierający liposomalną witaminę C zamkniętą w opatentowanej formule LIPOSHELL®. Zastosowanie
technologii LIPOSHELL® pozwala na osiągnięcie wysokiej wydajności w transporcie witaminy C do wybranych miejsc organizmu.
Liposomy LIPOSHELL® wykazują podobieństwo do błon komórkowych w organizmie ludzkim, dzięki czemu są bezpieczne i biozgodne.
Liposomy LIPOSHELL® umożliwiają długotrwałe, stabilne zamknięcie witaminy C w ich wnętrzu oraz efektywne wchłanianie.

Witamina C jest składnikiem niezbędnym do prawidłowego rozwoju i przebiegu ok. 15.000 procesów życiowych ze względu na
aktywizowanie enzymów, pobudzenie układu przysadkowo-nadnerczowego, udział w syntezie kortyzonu i kortykosteroidów, syntezie
kolagenu i innych ważnych procesów.

Dzienne minimalne zapotrzebowanie na witaminę C jest największe spośród wszystkich witamin. Wynosi ono u dorosłego człowieka
około 1 mg/kg masy ciała, u niemowląt i dzieci około 2 mg/kg masy ciała.

Ze względu na brak enzymu oksydazy L-gulonolaktonowej, organizm ludzki nie ma zdolności wytwarzania witaminy C samodzielnie i
musi pobierać ją wraz z pożywieniem i/ lub suplementować.

Witamina C może być stosowana:

w celu wspomagania prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego,
w celu wspomagania prawidłowej produkcji kolagenu - dla prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych, chrząstek i
kości,
w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym wywołanym m.in. przez:
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▪ stres,
▪ używki,
▪ intensywny, regularny wysiłek fizyczny,
▪ niewłaściwą dietę,
▪ zanieczyszczenie środowiska (np. pestycydami, metalami ciężkimi),
▪ nasiloną ekspozycję na promieniowanie słoneczne,
▪ wiek21-23;

Witamina C jest niezbędnym elementem w procesie syntezy kolagenu typu I i III, który stanowi "rusztowanie" dla naszych
stawów i skóry i zębów. Witamina C jest kofaktorem enzymów biorących udział w stabilizacji i krzyżowaniu włókien
kolagenowych (uczestniczy w procesie hydroksylacji proliny i lizyny)
w stomatologii - witamina C uczestniczy w tworzeniu kolagenu obecnego w zębinie i kościach, wspomagając ich prawidłowe
funkcjonowanie, co odgrywa istotne znaczenie np. w implantologii, chirurgii szczękowej18,24,25,
jako ,,witamina piękności" - witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu, który stanowi główny budulec skóry
właściwej16,
w celu zwiększenia przyswajania żelaza.

Kwas askorbinowy (witamina C) jest bardzo dobrym przeciwutleniaczem, który skutecznie „wymiata” wolne rodniki, zmniejszając liczbę
uszkodzeń na poziomie DNA, a także uszkodzeń białek i lipidów1,2,

Bierze udział w regeneracji witaminy E, wzmacniając tym samym efekt antyoksydacyjny.
Dzięki właściwościom przeciwutleniającym, chroni i wspomaga komórki układu odpornościowego (m.in.: komórki neutrofili,
limfocytów, makrofagów) przed stresem oksydacyjnym, który jest znacznie zwiększony podczas infekcji w wyniku produkcji
endogennych rodników26.
Obniżony poziom witaminy C obserwuje się u pacjentów:

▪ z niedoborową, niewłaściwą dietą, ubogą w owoce i warzywa,
▪ hospitalizowanych26,27,
▪ w stanie krytycznym28.

Posiada właściwości obronne w stosunku do wielu substancji toksycznych, np. rakotwórczego działania N-nitrozwiązków2,12.

Stymuluje również syntezę noradrenaliny, L-karnityny sprzyjających utrzymaniu niskiego poziomu tkanki tłuszczowej. Z tego względu
witamina C może być przydatna w regulowaniu masy ciała.2,20

Odgrywa znaczącą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, stymuluje proliferację limfocytów T w odpowiedzi na
infekcje, wpływa na funkcje neutrofili. Dodatkowo wykazuje działanie antywirusowe i przeciwbakteryjne, zmniejsza nasilenie i czas
trwania objawów przeziębienia15,19.

Witamina C, dzięki właściwościom antyoksydacyjnym odgrywa istotną rolę w profilaktyce rozwoju miażdżycy poprzez hamowanie
oksydacji lipoprotein o małej gęstości (LDL, ang. Low-Density Lipoprotein), a także poprzez zmniejszanie przylegania leukocytów do
endotelium ściany naczyń5,7.

Warto wiedzieć, że niewykorzystana przez organizm witamina C jest wydalana. Dlatego ważne jest, aby spożywać witaminę C regularnie
w celu utrzymania jej na odpowiednim poziomie.

Zastosowanie wysokiej jakości technologii LIPOSHELL® pozwala na dostarczenie substancji aktywnej:

w odpowiedniej ilości (zwiększona biodostępność),
w niezmienionej formie (ochrona przed czynnikami degradacyjnymi),
do konkretnych narządów/ tkanek (transport celowany).

Jakie są objawy niedoboru witaminy C2,17:

osłabienie odporności
zwiększona podatność na infekcje
zmniejszona wydolność fizyczna
pogorszenie gojenia się ran
zaburzenia w tworzeniu kolagenu
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krwawienie dziąseł
upośledzenie wszystkich innych procesów, w których witamina C jest niezbędna
szkorbut
Dodatkowo długotrwałe niedobory witaminy C mogą potęgować powstawanie zmian nowotworowych oraz miażdżycowych, a
także podwyższać ciśnienie tętnicze krwi.
Seniorzy, alkoholicy, palacze oraz osoby zażywające niektóre leki (np.: aspirynę, sulfonamidy, barbiturany) należą do grupy
narażonej na niedobory witaminy C.

Zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C występuje17

u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią,
w warunkach stresu,
u palaczy i osób nadużywających alkoholu,
podczas stosowania tabletek antykoncepcyjnych, tetracyklin, barbituranów, kortykosteroidów,
u mieszkańców dużych miast (ze względu na zanieczyszczenia i toksyny),
podczas gorączki, chorób zakaźnych, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
przy regularnym zażywaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych salicylanów,
u osób w podeszłym wieku, po zabiegach operacyjnym, z urazami tkanek,
u osób prowadzących bardzo intensywny tryb życia.

Przeznaczenie:
Produkt przeznaczony jest do stosowania w zwiększonym zapotrzebowaniu na witaminę C.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia
i zdrowy tryb życia.

Jak stosować ASCOLIP Liposomalną Witaminę C 1000 mg:

Dawkowanie i sposób użycia:
Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia:
1 saszetka 1 raz dziennie. Zawartość saszetki spożyć bezpośrednio lub rozpuścić w niewielkiej ilości wody niegazowanej. Nie należy
przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Co zawiera ASCOLIP Liposomalna Witamina C 1000 mg:

Skład:

Składnik odżywczy Zawartość w 1 saszetce (dzienna porcja)/RWS

Witamina C (L-askorbinian sodu) 1000 mg/1250%

 

 

 

 

Substancja wypełniająca: glicerol; woda; L-askorbinian sodu; nośnik: fosfolipidy z lecytyny sojowej i rzepakowej; stabilizator: pektyny;
aromat naturalny (cytrynowo-pomarańczowy); regulator kwasowości: kwas cytrynowy.
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Informacje ważne przed zastosowaniem ASCOLIP Liposomalna Witamina C 1000 mg:

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Kobiety w ciąży, matki karmiące piersią, osoby z zaburzeniami gospodarki żelaza przed zastosowaniem powinny skonsultować się z
lekarzem. Nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową.
Witamina C w dawce ≥ 1000 mg może powodować łagodne zaburzenia żołądkowe u osób nadwrażliwych. Przeciwwskazaniem do
stosowania jest nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Jak przechowywać ASCOLIP Liposomalna Witamina C 1000 mg:

Przechowywanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 5-25°C, w sposób niedostępny i niewidoczny dla małych dzieci.
Chronić przed światłem i wilgocią.
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